
จังหวดั อาํเภอ อปท รายการ

รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกจิสําหรับพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณเีร่งด่วน คร้ังที ่1

ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร ก่อสร้างถนนลาดยางผวิแคปซิล สายบา้นโคกแสมสาร - 
สายบา้นบา้นอีเกง้ หมู่ท่ี ๕ กวา้ง 8 เมตร ยาว 750 เมตร

ลพบุรี ชยับาดาล ทต.ลาํนารายณ์ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต และวางท่อ
ระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหลก็แยกซอยโรงสูบนํ้า ฯ 
(สมใจโตะ๊จีนไปคลองเขวา้ - ท่าฉาง) หมู่ท่ี 8 - 11 กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,713 เมตร หนา 0.05 เมตร

ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.ท่าวุง้ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยแอสฟัสติกท์
คอนกรีต รอบตลาด ทต.ท่าวุง้ ตั้งแต่ทางเขา้ตลาดสดหนา้
อาํเภอถึงหนา้บา้นพกันายอาํเภอ ยาว 402 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร

ลพบุรี บา้นหม่ี ทม.บา้นหม่ี ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสวา่งภายในสนามฟุตบอล 
สนามกีฬา ทม.บา้นหม่ี  ขนาด ๔๘ ดวงโคม (HIGH 
MAST) เสาสูง ๓๐ เมตร

ลพบุรี บา้นหม่ี อบต.บางกะพ้ี ขดุลอกคลองแยกคลองหนองไมเ้สียบ จากหนานาง
สงัวาลย ์ ทองสุภาพ หมู่ท่ี 1 บา้นดงพลบั ถึงคลองหนอง
ไมเ้สียบ หมู่ท่ี 5  ตาํบลบางกะพ้ี มีปริมาตรดินขดุไม่นอ้ย
กวา่ ๔๔,๘๘๘ ลูกบาศกเ์มตร

ลพบุรี บา้นหม่ี อบต.หินปัก ซ่อมแซมถนนลูกรังชาํรุด หมู่ท่ี 5 สายแยกคลองหนอง
ปลอ้ง กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.นิยมชยั ขดุลอกอ่างเกบ็นํ้าเขาหมูมนั หมู่ท่ี 4 ปริมาตรดินขดุไม่
นอ้ยกวา่ 171,964ลูกบาศกเ์มตร

ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 3 บริเวณสาํนกัสงฆ์
เขาดิน กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากกลุ่มบ้านนายวินิต หงส์สา 

ถึงกลุ่มบ้านนายชูชีพ  ภู่นาค หมู่ท่ี 1  ตําบลโคกเจริญ  กว้าง 4 

เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ํา

ลพบุรี โคกเจริญ อบต.ยางราก โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ําหุบเขาแหลม หมู่ท่ี 1 บ้านวังตา

อินทร์ ตําบลยางราก มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 46,949  

ลูกบาศก์เมตร

ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วังทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 6 บ้านพุกะซัด - หมู่ท่ี

 3 บ้านวังทอง ตําบลวังทอง กว้าง 6 เมตร ยาว 571 เมตร หนา 

0.15 เมตร

ลพบุรี โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า โครงการขุดลอกคลองมะขาม หมู่ท่ี 11 บ้านคลองมะขาม ตําบล

หนองมะค่า ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 46,822 ลูกบาศก์เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบจ.ลพบุรี ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ.1 -

 0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ตําบลสะแกราบ กว้าง 6 

เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.04 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.เกาะแก้ว ขุดลอกแก้มลิง หมู่ท่ี 7 บ้านเนินแก้ว ตําบลเกาะแก้ว มีปริมาตร

ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 34,848 ลูกบาศก์เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตราฐานแบบไม่ปูหญ้า บ้านหนองวัง

เปรียง หมู่ท่ี 9 ตําบลคลองเกตุ กว้าง 80 เมตร ยาว 110 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.โคกสําโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนหลังวัดเขากะโหลก

จากหน้าประตูวัด ถึงบ้านายสมศักดิ์ สุขกําเนิด หมู่ท่ี 4 กว้าง 4 

เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.เพนียด ก่อสร้างพร้อมปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 1 ช่วง

ท่ี 1 ตําบลเพนียด กว้าง 4-6  เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 

เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.วังขอนขว้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายชุมชนบ้านนา หมู่ท่ี

 4 บ้านห้วยวัวตาย ตําบลวังขอนขว้าง จํานวน 2 ช่วง กว้าง 4 -7

 เมตร ยาว 510  เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.วังจั่น ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านวังกระเบียน 

ตําบลวังจั่น กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.วังเพลิง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกเชื่อมถนนทางลาดยาง 

ลบ.3014 - ทางเข้าพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพุม่วง หมู่ท่ี 5 บ้านพุม่วง 

ตําบลวังเพลิง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.สะแกราบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญธรรม  นิล

นารถ ถึงบริเวณที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 

843 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.หนองแขม ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณสายใน

หมู่บ้าน ตําบลหนองแขม กว้าง 4 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 

0.05 เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.หลุมข้าว  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองโพนทองจาก

บริเวณหน้าวัดพรมทินเหนือถึงถนนเดิม หมู่ท่ี 10 บ้านพรมทิน

เหนือ ตําบลหลุมข้าว กว้าง 6 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 

เมตร

ลพบุรี โคกสําโรง อบต.ห้วยโป่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากถนนเดิมทางถึง

ถนนลาดยางไปกรมการบินทหารบก หมู่ท่ี 9 บ้านหนองคู ตําบล

ห้วยโป่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายถนนเดิม ถึงไร่นายสําราญ 

ล้อมจันทร์ หมู่ท่ี 2  บ้านไทรงาม ตําบลเขาแหลม กว้าง 6 เมตร 

ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายคลองห้วยไผ่ - บ้านนาย

เคลิ้ม ตําบลชัยบาดาล กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 

0.20 เมตร

ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.นิคมลํานารายณ์ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายแยกทางหลวง 2321 ซอยขวาง 

หมู่ท่ี 2 เชื่อมบ้านเขาล้อมฟาง หมู่ท่ี 1 ตําบลนิคมลํานารายณ์ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ม่วงค่อม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายคันคลองชลประทานแยก

ทางหลวงหมายเลข 205 (กม.ท่ี 221+500) ถึงแยกทางหลวง

หมายเลข 21( กม.ท่ี53)  หมู่ท่ี 2 บ้านม่วงค่อม กว้าง 6 เมตร 

ยาว 950 เมตร

ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ห้วยหิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสาํนักงานอาคาร

บูรณาการกระทรวงยุติธรรม หมู่ท่ี 4 บ้านดีเลิศพัฒนา ตําบล

ห้วยหิน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 - 5 ตําบลโคกสลุด 

จากบริเวณบ้านนางรัตนา สพานแก้ว ถึงนานางมาลัย ทับสกุล 

กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.ท่าโขลง โคมไฟถนนเรียบคลองเจ้าท้าว หมู่ท่ี 10,11 ตําบลเขาสมอคอน 

เสาไฟปลายเรียวชุบกัลป์วาไสท์ก่ิงเดียว โคมไฟแสงจันทร์ 

หลอดไฟแสงจันทร์ 400 วัตต์ จํานวน  42  ต้น

ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคองชลประทาน 7 ซ้าย 

(ฝั่งซ้าย) หมู่ท่ี 2  ตําบลบางงา กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โพตลาดแก้ว ซ่อมสร้างถนนลูกรังสายคันคลองชลประทาน หมู่ท่ี 8 ผ่านหมู่ท่ี 2

  ตําบลโพตลาดแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 

เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านเขาหมอนอิง 

ตําบลเขาสมอคอน จากบ้านเขาหมอนอิง ไปสํานักสงฆ์เขาหมอน

อิง กว้าง 4  เมตร ยาว 730  เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4,7,9  ตําบลท่าวุ้ง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.20 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.บางลี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรูญ  เกิดชัย ถึง

นานายสมบัติ ชอบเพ่ือน หมู่ท่ี 16  บ้านหนองกระดี่ ตําบลบางลี่ 

 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดชะโด หมู่ท่ี 1 บ้าน

ลาดชะโด ตําบลมุจลินท์ จากบ้านนายทองคํา ชุ่มทวี ถึงนานาย

ชัยยุทธ แดงงาม กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.หัวสําโรง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านช่องน้ําไหล - บ้านถํ้าตะเข้ จาก

ถนนสายท่าวุ้ง - บ้านลาด ถึงเขตติดต่อตําบลบางคู้ หมู่ท่ี 4  

ตําบลหัวสําโรง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.10 เมตร

ลพบุรี ท่าหลวง ทต.บ้านท่าหลวง ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายแวว  พรหมวรรณา - 

ถนนลาดยางหลังวัดท่าหลวง หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าหลวง กว้าง 6 

เมตร ยาว 488 เมตร หนา 0.30 เมตร

ลพบุรี ท่าหลวง อบต.แก่งผักกูด ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคลองมะเกลือ หมู่ท่ี 6 จากแยก

ถนนลาดยางสายลํานารายณ์ - วังม่วง ถึงกลุ่มบ้านคลองมะเกลือ

 กว้าง 5 เมตร ยาว 915 เมตร หนา 0.25 เมตร

ลพบุรี ท่าหลวง อบต.ซับจําปา ซ่อมแซมหินคลุก สายทางบ้านนายประดิษฐ์  หมู่ท่ี 7  บ้านคู

เมือง ตําบลซับจําปา จากถนนลาดยาง อบต.หมู่ท่ี 1-7 ถึง

บริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง ก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายบ้านหนองหญ้าอ่อน - บ้านโพธิ์

งาม หมู่ท่ี 5  ตําบลท่าหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร

ลพบุรี ท่าหลวง อบต.หัวลํา ปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 

2243 ถึงบ้านนายสมจิตร  กุลเสือ หมู่ท่ี 4  ตําบลหัวลํา กว้าง 5 

เมตร ยาว 1,143 เมตร หนา 0.25 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.เชียงงา ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 10 บริเวณสายเรียบคลองสายห้วยแห้ง

 ตําบลเชียงงา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.ดอนดึง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายแก้ว ม่ัน

เจริญ ถึงบริเวณบ้านนายประดิษฐ์  เทศแก้ว หมู่ท่ี 8 บ้าน

กระเบากลักพัฒนา ตําบลดอนดึง กว้าง 4 เมตร ยาว 388 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.บางขาม ซ่อมแซมถนนดินและลงลูกรัง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหวัระกํา - ถนนดินหลังบ้านแหลมตะเคียน หมู่ท่ี 5 - 2  

ตําบลบางขาม กว้าง 3 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.บ้านกล้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนส้มช่วงบ้านนายบุญส่ง 

 คูประสิทธิ์ หมู่ท่ี1 ตําบลบ้านกล้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 580 

เมตร หนา 0.15 เมตร และเสริมคันถนนลูกรัง สูง 0.40 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.บ้านชี ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12  ตําบลบ้านชี

 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,327 เมตร หนา 0.05 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.ไผ่ใหญ่ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตําบลไผ่ใหญ่ หมู่ท่ี1,2,3,5 และหมู่ท่ี 6

 ตําบลไผ่ใหญ่ เฉพาะส่วนท่ีเป็นหลุม - บ่อ จํานวน 6 จุด 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,750 ลูกบาศก์เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.พุคา ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2  ตําบลพุคา ทางไปการเกษตรบ้าน

สระตาแวว กว้าง 3 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.15 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.สนามแจง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงหมายเลข 3028 

ถึงนานายนิทัศ  วาดเขียน หมู่ท่ี 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.สายห้วยแก้ว ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลอง R11 (ฝั่งขวา) บ้านคลองสิบเอ็ด  

หมู่ท่ี 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.หนองกระเบียน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตําบลหนองกระเบียน หมู่ท่ี 2 ตําบล

หนองกระเบียน กว้าง 3 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.20 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.หนองเต่า ซ่อมสร้างลูกรังจากบริเวณเลียบคลองลําโพนทองบ้านลาด ถึง 

บ้านสระกระเบื้อง หมู่ท่ี 5  ตําบลหนองเต่า กว้าง 4 เมตร ยาว 

2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.หนองทรายขาว ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านมะขามเฒ่า   หมู่ท่ี 1  ตําบล

หนองทรายขาว สายคลองลําโพนทอง - นานายวิสุทธิ์ จินดารักษ์

 กว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.หนองเมือง โครงการซ่อมแซมถนนผิวลูกรัง หมู่ท่ี 5 สายหนองเมือง - หนอง

แก ตําบลหนองเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,445 เมตร หนา 0.15 

เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.แก่งเสือเต้น วางท่อเมนประปา PVC  ขนาดท่อ  4 นิ้ว หมู่ท่ี 4,  2  ซอย 26 

สายเอกถึงสายสอง ตําบลหนองบัว ระยะทาง 1,950 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.เขาพระยาเดินธง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางข้ึนเขาพระยาเดินธง หมู่ท่ี

 3,5  ตําบลพัฒนานิคม กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15

 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.ดีลัง ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายห้วยด่าน หมู่ท่ี 5  ตําบลดีลัง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม ก่อสร้างขยายผิวจราจรลงหินคลุก บริเวณซอยเทศบาล 10 (ซอย

 21) ข้างรั้ว ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม หมู่ท่ี 6 ตําบลพัฒนานิคม 

กว้าง 10 เมตร ยาว 450 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.โคกสลุง ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าหมู่บ้านห้วยยางบริเวณบ้าน

นายแก่ วงษ์สลุง  ถึงสะพานคอนกรีตคลองห้วยยาง หมู่ท่ี 10 

กว้าง 6 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ซอย 16 (สาย 1-2) - สาย 2 (ซอย 

17 ) หมู่ท่ี 6,7 ตําบลช่องสาริกา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ชอนน้อย ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย 2 ขวา ระหว่างซอย 17 - 23 หมู่ท่ี 

1,2,3  กว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.น้ําสุด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อน้ําเดือด หมู่ท่ี 3  

ตําบลน้ําสุด กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.มะนาวหวาน ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 1  ซอยวัดกัณฑาพฤกษ์ 1 จากบ้าน

นายขวัญ  อยู่สุขกิจ - บ้านนายวิเชียร  ม่วงศรี ตําบลมะนาว

หวาน กว้าง 4 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.22 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.หนองบัว ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต หมู่ท่ี 3 

ทางเข้าบ้านเขาสูงหนองกรด ตําบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 

570 เมตร หนา 0.05 เมตร

ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ห้วยขุนราม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านศรีสวัสดิ์ จากหน้า

บ้านนายประทวน  ระเวงจิต ถึงบ้านนายเต้ีย กองอุนนท์ ตําบล

ห้วยขุนราม กว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา ถนน

เทศบาล 8/3 หมู่ท่ี 8 ตําบลเขาพระงาม จากบ้านนายสุเทพ 

สุนทรถึงบ้านนายวิสัน ตาทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ถนนใหญ่ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลถนนใหญ่ หมู่ท่ี 5 

ชุมชน ร.พัน 8 และชุมชนร่มทอง กว้าง 11 เมตร ยาว 17 เมตร 

แบบ สถ.ศพด.2 แบบตอกเข็ม

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุณา (ช่วงท่ี 1) จากปาก

ซอยกรุณา ถึงปากซอยหมู่บ้านสุขรวย  ชุมชนเขาสามยอด 3 

ตําบลเขาสามยอด กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โก่งธนู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ตําบลโก่งธนู บริเวณ

คอสะพานวัดตะโก - สามแยก  กว้าง 6 เมตร ยาว 164 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ง้ิวราย ปรับปรุงถนนดินลงลกูรัง สายโคกยายเขียนรางผักชี ฝั่งซ้ายและ

ฝั่งขวา จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กถึงหนองกระชอน หมู่ท่ี 

7,8,9  ตําบลง้ิวราย กว้าง 4 เมตร ยาว 5,810 เมตร หนา 0.20 

เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธิ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกใดยาว -โคกลํา

พาน ถึงนาผู้ใหญ่รีวิว สาโมทย์ หมู่ท่ี 8  ตําบลดอนโพธิ์  กว้าง 5 

เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ตะลงุ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  ตําบลตะลุง กว้าง 4 

เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชุบศร ขุดลอกคลองท้ิงน้ํา 2 ซ้าย หมู่ 1,2,4 ตําบลทะเลชุบศร ปริมาณ

ดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000  ลูกบาศก์เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบําหรุ - บ้านโพธิ์ตรุ หมู่ท่ี 4 ตําบล

ท้ายตลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บ้านข่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 8 

ซ้าย (ฝั่งขวา) บ้านข่อยใต้ หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านข่อย กว้าง 5 เมตร

 ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสามเรือน หมู่ท่ี 5  สาย

คันคลองบางขาม ตําบลพรหมมาสตร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธิ์ตรุ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะส่วนท่ีชํารุดเสียหาย สายคัน

คลองท้ิงน้ําฝั่งตะวันออก หมู่ท่ี 7 ตําบลโพธิ์ตรุ กว้าง 3 เมตร ยาว

 3,500 เมตร หนา 0.20 เมตร

ลพบุรี ลําสนธิ อบต.กุดตาเพชร ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกสายนานายโป้ด หมู่ท่ี 5 ตําบล

กุดตาเพชร กว้าง 3 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.10 เมตร

ลพบุรี ลําสนธิ อบต.เขารวก ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 4 ตําบลเขารวก สายคลอง

มะนาว - เกาะรัง ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,395 เมตร

ลพบุรี ลําสนธิ อบต.หนองรี ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 9  บ้านหนองสองห้อง ตําบล

หนองรี กว้าง 4 เมตร 2,430 เมตร หนา 0.12 เมตร

ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่าช้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองผักบุ้ง - บ้าน

กรุดตะเฆ้ หมู่ท่ี 4 ตําบลทุ่งท่าช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 675 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลพบุรี หนองม่วง ทต.หนองม่วง ขุดบ่อกักเก็บน้ําถนนหนองม่วง - บ่อยาง ขนาด 59.50 x 105 

เมตร หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองม่วง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,800

 ลูกบาศก์เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมู่ท่ี 9 บ้านใหม่ศรีอุดม - หมู่ท่ี 2  

บ้านหนองกะอ้น ตําบลชอนสมบูรณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,050 

เมตร หนา 0.20 เมตร

ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านชอนขุด จากวัดถํ้า

สิทธารามถึงบ้านพุน้ําทิพย์ ตําบลชอนสารเดช กว้าง 4 เมตร ยาว

 730 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี หนองม่วง อบต.ดงดินแดง ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี 5 บ้านหนองขุด เริ่มจาก

ถนนทางหลวงแผ่นดิน 3353 ถึงไร่นายเชื้อ เจริญพร้อม จํานวน 

2   ช่วง กว้าง 4.5-5 เมตร ยาว 2,705 เมตร หนา 0.13 เมตร

ลพบุรี หนองม่วง อบต.บ่อทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย บ.เด็มโก้ต่อถนน คสล.

เดิม ถึงไร่นายเล็ก) หมู่ท่ี 4 บ้านหนองปลวก  กว้าง 4 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลพบุรี หนองม่วง อบต.ยางโทน ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวง 3326 หมู่ท่ี

 7 บ้านบ่อตาปัง ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2219 หมู่ท่ี 2 บ้าน

เตาถ่าน ตําบลบางโทน กว้าง 4 เมตร ยาว 4,300 เมตร หนา 

0.10 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท. รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นงบลงทุน (เพ่ิมเติม)

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี ก่อสร้างอาคารเรือนคนหลงและอาคารประกอบ
สถานสงเคราะห์คนชราลพบุรี อบจ.ลพบุรี อ.
เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นงบลงทุน (เพ่ิมเติม)

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

จังหวัด อําเภอ อปท. รายการ
ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ครุภัณฑ์การแพทย์ 19 รายการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน 
อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ครุภัณฑ์สํานักงาน 9 รายการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน 
อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน อบต.เขา
สมอคอน 
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน อบต.เขาสมอคอน
 อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน อบต.เขาสมอคอน 
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ก่อสร้างลานคอนกรตีเสริมเหล็กรอบอาคาร
เอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.
ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ก่อสร้างลานจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านเขาสมอคอน 
อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน อบต.เขาสมอคอน 
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน อบต.เขา
สมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นงบลงทุน (เพ่ิมเติม)

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

จังหวัด อําเภอ อปท. รายการ
ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 

ประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขา
สมอคอน 
อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 
สถานีอนามัยเขาสามยอด ทม.เขาสามยอด อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 
สถานีอนามัยเขาสามยอด ทม.เขาสามยอด อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 
สถานีอนามัยเขาสามยอด ทม.เขาสามยอด อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด ปรับปรุงอาคาร สถานีอนามัยเขาสามยอด ทม.เขา
สามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 
ประเภท สถานีอนามัยเขาสามยอด ทม.เขาสาม
ยอด อ.เมืองลพบุรี 
จ.ลพบุรี



จังหวัด อําเภอ อปท. รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นงบลงทุน (เพ่ิมเติม)

รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน

ลพบุรี บ้านหมี่ อบจ.ลพบุรี ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลบ.ถ.
1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง ตําบล
หนองกระเบียน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่า
ควาย - ไผ่แหลม หมู่ที่ 2 - 3 ตําบลท้ายตลาด ช่วงที่ ๑ 
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่า
ควาย - ไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ตําบลท้ายตลาด ช่วงที่ ๓ กว้าง
 ๖ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ลพบุรี ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายน้ําตกวังก้านเหลือง - เขาสมโภชน์ (ตอนที่ 4) กว้าง 9
 เมตร ยาว 275 เมตร

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.หัวสําโรง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - 14 บ้าน
โพธิ์เกษตร - สามหลัง ตําบลหัวสําโรง พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 4,390 ตารางเมตร



จังหวัด อําเภอ ตําบล หน่วยดําเนินการ โครงการ/รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท่ีมีลักษณะเป็นงบลงทุน (เพ่ิมเติม) 

รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)

ลพบุรี ท่าวุ้ง หัวสําโรง อบต.หัวสําโรง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี ๑๒  บ้าน
โพธ์ิประทวน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา

ลพบุรี ท่าวุ้ง หัวสําโรง อบต.หัวสําโรง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี ๑๕  บ้าน
มะค่ากลาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา

ลพบุรี หนองม่วง ชอนสมบูรณ์ อบต.ชอนสมบูรณ์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ท่ี ๔  บ้านชอน
สมบูรณ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา

ลพบุรี เมืองลพบุรี โคกลําพาน อบต.โคกลําพาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี ๖,๗  บ้าน
โป่งน้อย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา
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