
รายการ จ านวน หน่วยนับ
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
การพัฒนาสังคมและชมุชน (สิ่งก่อสร้างดา้นการกีฬา)

 1. ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร หมู่ที ่1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 2. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย หมู่ที ่10 องค์การบริหารส่วนต าบลดุสิต อ าเภอถ  าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 3. ก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 85 เมตร หมู่ที ่1 ชุมชนปทุมานุกูล 
เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 4. ก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร หมู่ที ่8 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 5. ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 19.10 ม. ยาว 32.10 ม. หมู่ที ่5 องค์การ
บริหารส่วนต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 6. ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร ในพื นทีโ่รงเรียนบ้าน
แพรกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส อ าเภอถ  าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 7. ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที ่1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ายาง อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 8. ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที ่7 ชุมชนบ้านดอน
ส าราญ เทศบาลต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 9. ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 84 เมตร ยาว 114 เมตร ในพื นทีโ่รงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 10. ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 96 เมตร ยาว 187.70 เมตร หมู่ที ่7 องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

การพัฒนาสังคมและชมุชน (อ่ืนๆ)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชโีครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 1. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่12 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 2. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่2 บ้านปากทอน, หมู่ที ่8 บ้านไสหร้า องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า
 อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 3. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่2 บ้านไม้เสียบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 4. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่2 บ้านหนองใหญ่, หมู่ที ่9 บ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ใหญ่ 
อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 5. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่3 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 6. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่3,4 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส อ าเภอถ  าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 7. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่4 บ้านท่าดินแดง, หมู่ที ่7 บ้านบ่อล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 8. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่4 บ้านสะพานราง องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

-2 -



รายการ จ านวน หน่วยนับ
 9. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่5 บ้านปลายนา องค์การบริหารส่วนต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 10. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่5,7,9 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 11. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่7 บ้านทุง่กระจูด, หมู่ที ่8 บ้านควนสวรรค์, หมู่ที ่10 บ้านห้วย
ทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 12. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นที ่หมู่ที ่9 บ้านสระไคร, หมู่ที ่13 บ้านเนินใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียร
เขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 13. ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ นไป และมีคุณลักษณะขั นพื นฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพื นทีห่มู่ที ่3 บ้านทุง่ร่อน เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
การพัฒนาแหล่งน้ า (ก่อสร้างระบบประปา)

 1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทุง่คันไถ หมู่ที ่3 ต าบลนา
หมอบุญ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีก่ าหนด อบต.นาหมอบุญ อ.
จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 2. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศาลาแก้ว หมู่ที ่3 ต าบลหัว
ไทร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร
ก าหนด อบต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 3. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที ่12 ต าบล
การะเกด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 4. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านนาการ ต าบลท่าดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 5. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านไสขิง ต าบลท่าดี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 6. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านคลองตูกเหนือ ต าบล
กะปาง รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลกะปางก าหนด ทต.
กะปาง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 7. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านวัดวอ ต าบลท่าดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 8. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่5 บ้านบนโพธิ ์ต าบลท่าดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 9. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่5 บ้านศาลาขี เหล็ก ต าบล
ท่าดี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 10. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่6 บ้านจัดสรร ต าบลท่าดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 11. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่7 บ้านสันยูง ต าบลท่าดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 12. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่7 บ้านหนองจระเข้ ต าบล
บางนบ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบาง
นบก าหนด อบต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 13. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่8 บ้านหนองทองจันทร์ 
ต าบลบางนบ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
บางนบก าหนด อบต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 14. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที ่10 ต าบลหินตก ตามแบบ
กรมทรัพยากรน  า อบต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 15. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง ต าบลบ้านชะ
อวด ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 16. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านบางสะพาน ต าบล
บางจาก ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 17. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านหนองหอย ต าบล
ควนกรด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลควน
กรดก าหนด อบต.ควนกรด อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 18. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที ่12 ต าบล
การะเกด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 19. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนากง หมู่ที ่5 ต าบลขุนทะเล
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 20. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาทอน หมู่ที ่10 ต าบลขุน
ทะเล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 21. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อน  าทรัพย์ หมู่ที ่1 ต าบล
ขุนทะเล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 22. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปลายราเหนือ หมู่ที ่2 ต าบล
ถ  าพรรณรา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
ถ  าพรรณราก าหนด อบต.ถ  าพรรณรา อ.ถ  าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 23. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านตูล ต าบลบ้านตูล 
ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 24. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่11 บ้านเขากิว ต าบลฉลอง 
ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 25. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านหม่อมราม ต าบล
บ้านกลาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 26. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านแหลมราษฎร์ ต าบล
ควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 27. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านทุง่ปราณ ต าบลบ้าน
ตูล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 28. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านปากจัง ต าบลกะทูน 
รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกะทูนก าหนด 
อบต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 29. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านหนองยาว ต าบล
บ้านตูล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 30. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 ชุมชนบ้านวังลุง ต าบล
ทอนหงส์ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 31. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านทุง่กรวด ต าบลฉวาง
 ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ปากน  าฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 32. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านนาวา ต าบลช้างกลาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 33. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านห้วยน  ารอบ ต าบล
บ้านเกาะ ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 34. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 บ้านบางหมด ต าบล
ท่าขนาน ตามแบบการประปานครหลวง อบต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 35. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 โรงเรียนบ้านขุนทะเล
 ต าบลกะหรอ ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.กะหรอ อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 36. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่13 ต าบลท่าศาลา 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา
ก าหนด อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 37. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 บ้านโคกวัว ต าบล
บางศาลา ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 38. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 บ้านเพิง ต าบลเชียร
ใหญ่ ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 39. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 บ้านออก ต าบลบาง
ศาลา ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 40. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่4 ต าบลท่าศาลา 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา
ก าหนด อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 41. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่4 บ้านกะโสมเหนือ 
ต าบลกะปาง รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลกะปางก าหนด
 ทต.กะปาง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 42. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่7 ต าบลท่าศาลา
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา
ก าหนด อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 43. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่8 บ้านบางยัง ต าบล
บางศาลา ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 44. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่9 บ้านเขาแก้ววิเชียร 
ต าบลเชียรใหญ่ ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 45. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่9 บ้านพังก า ต าบล
ฉลอง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 46. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่1 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 47. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่2 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 48. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่3 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 49. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่4 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 50. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่5 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 51. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่6 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 52. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่7 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 53. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบ่อบาดาลถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่9 ต าบลตล่ิงชัน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
บาดาล อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

2 แห่ง

 54. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่10 บ้านหนองปลายห้าง 
ต าบลดุสิต ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.ดุสิต อ.ถ  าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 55. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที ่2 ต าบลทุง่
สง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สง
ก าหนด อบต.ทุง่สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 56. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่3 ชุมชนอนามัยบ้านปลายเส
 ต าบลคลองเส ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.คลองเส อ.ถ  าพรรณรา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 57. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่3 บ้านหนองใหญ่ ต าบล
คลองเส ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.คลองเส อ.ถ  าพรรณรา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 58. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่4 บ้านปลายเส ต าบลคลอง
เส ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.คลองเส อ.ถ  าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 59. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่5 บ้านบ่อเตรียง ต าบลบ้าน
ราม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 60. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนแดง หมู่ที ่8 ต าบลกุแหระ
 รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีก่ าหนด อบต.กุแหระ อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 61. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทวดลุง หมู่ที ่1 ต าบลชะเมา 
ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 62. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านลุ่มเตย หมู่ที ่2 ต าบลขุนทะเล
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 63. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศาลาขี เหล็ก หมู่ที ่11 ต าบล
ขุนทะเล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 64. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไสหินตั ง หมู่ที ่4 ต าบลทุง่โพธิ์
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ทุง่โพธิ ์อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 65. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองอ่าง หมู่ที ่12 ต าบลขุน
ทะเล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 66. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ทอน หมู่ที ่4 ต าบลขุน
ทะเล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 67. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่10 บ้านช่องเหรียง ต าบล
บ้านนิคม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 68. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 ต าบลแก้วแสน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 69. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านไร่เนิน ต าบลท่าเสม็ด
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

-9 -



รายการ จ านวน หน่วยนับ
 70. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านบางทองค า ต าบลบ้าน
เนิน ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 71. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่7 บ้านคลองกา ต าบล
ดุสิต ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.ดุสิต อ.ถ  าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 72. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที ่
11 ต าบลเขาพระ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.เขาพระ อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 73. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุง่โพธิ ์หมู่ที ่1 ต าบลทุง่
โพธิ ์รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพธิ์
ก าหนด อบต.ทุง่โพธิ ์อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 74. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านวัดลาว หมู่ที ่2 ต าบลชะ
เมา ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 75. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวคลองแหลม หมู่ที ่4 
ต าบลแหลม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 76. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านอายเลา หมู่ที ่5 ต าบลทุง่
โพธิ ์ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.ทุง่โพธิ ์อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 77. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่2 บ้านทางพูน ต าบล
ทางพูน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า ทต.ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 78. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 ต าบลชะอวด ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 79. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 บ้านเนิน ต าบลบ้าน
เนิน ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 80. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่5 บ้านนาสัญญา ต าบล
ห้วยปริก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 81. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่6 บ้านกะโสม ต าบลกะ
ปาง รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลกะปางก าหนด ทต.กะ
ปาง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 82. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่6 บ้านโคกแซะ ต าบล
นางหลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.นางหลง อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 83. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่8 บ้านคอกช้าง ต าบล
ฉวาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ปากน  าฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 84. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่8 บ้านสะกา ต าบลสวน
หลวง ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 85. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชม
เปญ หมู่ที ่1 บ้านวังหลวงนอก ต าบลเปล่ียน รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบ
แปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียนก าหนด อบต.เปล่ียน อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 86. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชม
เปญ หมู่ที ่12 บ้านห้วยปลิง ต าบลเปล่ียน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียนก าหนด อบต.เปล่ียน อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 87. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชม
เปญ หมู่ที ่13 บ้านเขาลานวัว ต าบลเปล่ียน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียนก าหนด อบต.เปล่ียน อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 88. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชม
เปญ หมู่ที ่4 บ้านสีสา ต าบลเปล่ียน รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียนก าหนด อบต.เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 89. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที ่2 บ้านนาลึก ต าบลสิชล 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสิชลก าหนด 
อบต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 90. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
เดินท่อเมน PVC ชั น 8.5 ยาว 3,000 เมตร หมู่ที ่12 บ้านในไร่ ต าบลทุง่ปรัง 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ปรังก าหนด
 อบต.ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 91. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
เดินท่อเมน PVC ชั น 8.5 ยาว 3,000 เมตร หมู่ที ่9 บ้านท่าควาย ต าบลทุง่ปรัง 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ปรังก าหนด
 อบต.ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 92. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที ่1 บ้านต่อเรือ ต าบล
เทพราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเทพ
ราชก าหนด อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 93. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที ่11 บ้านสระยูง ต าบล
เทพราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเทพ
ราชก าหนด อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 94. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที ่6 บ้านไสอ้อย ต าบล
เทพราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเทพ
ราชก าหนด อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 95. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที ่7 บ้านไสแพ ต าบล
เทพราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเทพ
ราชก าหนด อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 96. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
หมู่ที ่11 บ้านเขาคา ต าบลเสาเภา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาก าหนด อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 97. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โดยก่อสร้างหอถังรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที ่5 บ้านหัวหรง ต าบลเกาะเพชร ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า
 ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 98. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โดยก่อสร้างหอถังรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที ่6 บ้านเกาะเพชร ต าบลเกาะเพชร ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 99. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร หมู่ที ่9 ต าบลขนาบนาก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.ขนาบนาก อ.
ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 100. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที ่6 ต าบลถ  าใหญ่
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด ทต.ถ  า
ใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 101. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังแชมเปญขนาดความจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที ่13 บ้านหนองนูด ต าบลหนองหงส์ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
ก าหนด อบต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 102. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังแชมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที ่3 บ้านทางข้าม ต าบลหนองหงส์ 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
ก าหนด อบต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 103. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังแบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาโพธิ ์หมู่ที ่1 ต าบลแหลม ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 104. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านดอน
ออก หมู่ที ่4 ต าบลเขาพังไกร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาพังไกร อ.
หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 105. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที ่3 ต าบลนาเหรง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลต าบลนาเหรงก าหนด ทต.นาเหรง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 106. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร บ้านดอนออก หมู่ที ่4 ต าบลเขาพังไกร รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบ
แปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาพังไกรก าหนด อบต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 107. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านช่องสีค า หมู่ที ่8 
ต าบลบ้านนิคม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนิคมก าหนด อบต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 108. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนางล าไย เอียดทอง
ไส หมู่ที ่1 ต าบลสามต าบล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.สามต าบล อ.
จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 109. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนายช่วย เทพรินทร์ 
หมู่ที ่4 ต าบลสามต าบล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.สามต าบล อ.จุฬา
ภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 110. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนายผ่อง ศรีสุวรรณ 
หมู่ที ่4 ต าบลสามต าบล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.สามต าบล อ.จุฬา
ภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 111. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนายสุชาติ รักประทุม
 หมู่ที ่4 ต าบลสามต าบล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.สามต าบล อ.
จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 112. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนายสุพจน์ เกิดศิริ 
หมู่ที ่2 ต าบลสามต าบล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.สามต าบล อ.จุฬา
ภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 113. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านฝายสวนสูง หมู่ที ่3 
ต าบลสามต าบล ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 114. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านดอนโตนด 
ต าบลเสือหึง ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 115. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านหนองไทร 
ต าบลกะเปียด ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 116. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านเขาแก้ว 
ต าบลเขาแก้ว ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 117. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านชุมชนโคกมัน
 ต าบลท่ายาง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลท่ายาง
ก าหนด ทต.ท่ายาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 118. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านสระชู ต าบล
เขาพระบาท ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 119. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่3 บ้านฉาง ต าบล
เสือหึง ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 120. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่7 บ้านในสวน 
ต าบลเสือหึง ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 121. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่8 บ้านซอยต้นเทียม
 ต าบลกรุงหยัน ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 122. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่8 บ้านดอนโรง 
ต าบลเขาพระบาท ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 123. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่9 บ้านอู่แก้ว ต าบล
เขาพระบาท ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 124. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร (ถัง
แชมเปญ) บ้านควนหมอ หมู่ที ่3 ต าบลบางรูป รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด อบต.บางรูป อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 125. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที ่5 บ้านควนออก 
ต าบลกะเปียด ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 126. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที ่6 ต าบลนาไม้ไผ่ ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 127. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านปลักจอก 
ต าบลไทยบุรี ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 128. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านโคกเหล็ก 
ต าบลไทยบุรี ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 129. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ บ้านสวนกลาง หมู่ที ่4
 ต าบลนาเรียง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 130. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที ่6 
ต าบลนาเรียง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 131. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณชุมชนบ้านโคกวัด 
หมู่ที ่1 ต าบลทุง่สัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลทุง่สัง
ก าหนด ทต.ทุง่สัง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 132. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วย
แชมเปญ หมู่ที ่2 ต าบลก าแพงเซา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซาก าหนด อบต.ก าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 133. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วย
แชมเปญ หมู่ที ่4 ต าบลก าแพงเซา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซาก าหนด อบต.ก าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 134. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 ชุมชนหัวถนน 
ต าบลปากนคร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลปากนคร
ก าหนด ทต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 135. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านขอนหาด 
ต าบลขอนหาด ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 136. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่10 บ้านห้วย
ทรายขาว ต าบลนาแว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแวก าหนด อบต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 137. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่15 บ้านไทรเพหาร 
ต าบลท่าขึ น รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขึ นก าหนด อบต.ท่าขึ น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 138. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 ต าบลเคร็ง 
รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด 
อบต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 139. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบลเคร็ง 
รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด 
อบต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 140. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านวังชุม ต าบล
หลักช้าง ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง ทต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 141. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านวัดเทวดาราม
 ต าบลท่าขึ น รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขึ นก าหนด อบต.ท่าขึ น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 142. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 ชุมชนคลองขุด 
ต าบลปากนคร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลปากนคร
ก าหนด ทต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 143. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านตีนคลอง 
ต าบลอินคีรี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
อินคีรีก าหนด อบต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 144. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านหนับเภา 
ต าบลท่าขึ น รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขึ นก าหนด อบต.ท่าขึ น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 145. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านควนนางเหวน
 ต าบลขอนหาด ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 146. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (ชุมชนโพธิท์อง) หมู่ที่
 1 ต าบลพิปูน ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง ทต.พิปูน อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 147. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (บริเวณโรงเรียน
วัดมังคลาราม) ชุมชนท้ายส าเภา หมู่ที ่1 ต าบลพิปูน ตามแบบมาตรฐานการประปา
นครหลวง ทต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 148. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลพิปูน) ชุมชนท้ายส าเภา หมู่ที ่1 ต าบลพิปูน ตามแบบ
มาตรฐานการประปานครหลวง ทต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 149. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยก่อสร้างหอถังสูง 
25 เมตร ความจุน  า 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่1 ต าบลนาเคียน ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 150. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยก่อสร้างหอถังสูง 
25 เมตร ความจุน  า 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่3 ต าบลนาเคียน ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 151. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยก่อสร้างหอถังสูง 
25 เมตร ความจุน  า 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่4 ต าบลนาเคียน ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 152. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยก่อสร้างหอถังสูง 
25 เมตร ความจุน  า 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่5 ต าบลนาเคียน ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 153. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยก่อสร้างหอถังสูง 
25 เมตร ความจุน  า 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่6 ต าบลนาเคียน ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 154. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยก่อสร้างหอถังสูง 
25 เมตร ความจุน  า 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที ่7 ต าบลนาเคียน ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน  า อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 155. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านนาเพรง หมู่ที ่8 
ต าบลกลาย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 156. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านบ่อกรูด หมู่ที ่6 
ต าบลกลาย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 157. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านบางสาร หมู่ที ่3 
ต าบลกลาย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 158. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านพังปริง หมู่ที ่1 
ต าบลกลาย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 159. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านสวนพริก หมู่ที ่2
 ต าบลกลาย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 160. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่11 บ้านดอน
ลาน ต าบลเชียรเขา ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.เชียรเขา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 161. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่2 บ้านปากเสียว
ใต้ ต าบลควนกลาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 162. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่2 บ้านหนองไม้
แก่น ต าบลเชียรเขา ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.เชียรเขา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 163. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่3 บ้านปากเสียว
 ต าบลควนกลาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 164. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่4 บ้านนามวน 
ต าบลควนกลาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 165. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่5 บ้านคุ้งวังวัว 
ต าบลควนกลาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 166. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่5 บ้านนาวง 
ต าบลท่าซัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  าและรายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าซักก าหนด อบต.ท่าซัก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 167. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่6 บ้านชายทุง่ 
ต าบลควนกลาง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง ทต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 168. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่6 บ้านทุง่
ขันหมาก ต าบลเขาน้อย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 169. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขาหนานฝาหม้อ หมู่ที ่4 ต าบลพิ
ปูน รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนก าหนด
 อบต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 170. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน โดยก่อสร้างหอถังแชมเปญขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านควนหมอ หมู่ที ่1 ต าบลท่ายาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่ายางก าหนด อบต.ท่ายาง อ.ทุง่
ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 171. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน โดยก่อสร้างหอถังแชมเปญขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านพอโกบ หมู่ที ่5 ต าบลท่ายาง รายละเอียดตามปริมาณ
งานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่ายางก าหนด อบต.ท่ายาง อ.ทุง่ใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 172. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านเหนือคลอง 
ต าบลน  าตก ตามแบบกรมทรัพยากรน  า อบต.น  าตก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 173. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่3 ต าบลควนชุม ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 174. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่7 บ้านควนยินดี 
ต าบลเกาะขันธ์ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 175. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่8 บ้านควนบน ต าบล
เสาธง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 176. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณสระเก็บน  าบ้านต่อ
เรือ หมู่ที ่9 ต าบลนาไม้ไผ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 177. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณสระเก็บน  าหนอง
ฆอ้งไชย หมู่ที ่2 ต าบลนาไม้ไผ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่
สง จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 178. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบ่อหมู่ หมู่ที ่10 ต าบล
แม่เจ้าอยู่หัว ตามแบบการประปานครหลวง อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 179. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าระก า หมู่ที ่4 , 6 
ต าบลป่าระก า ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.ป่าระก า อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 180. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองดี หมู่ที ่7 , 10 
ต าบลป่าระก า ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.ป่าระก า อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 181. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเหมก หมู่ที ่8 , 11 
ต าบลป่าระก า ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.ป่าระก า อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 182. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านในฉาง ต าบล
มะม่วงสองต้น ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 183. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านห้วยยายแก่น 
ต าบลเขาน้อย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน  า อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 184. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านคลองใหม่ 
ต าบลเสาธง ตามแบบแปลนการประปานครหลวง อบต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 185. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านป่าคลองกรุง
หยัน ต าบลกรุงหยัน ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่
 จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 186. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านถ  าเพดาน 
ต าบลกรุงหยัน ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง อบต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 187. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านเค่ียมลูกหมี 
ต าบลนาบอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.นาบอน อ.นาบอน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 188. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่1 ต าบลปากพูน 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลเมืองปากพูนก าหนด ทม.ปากพูน
 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 189. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่5 บ้านควนฝ้าย 
ต าบลควนเกย ตามแบบกรมทรัพยากรน  า ทต.เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 190. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่7 บ้านห้วยน  า
รอบ ต าบลวังอ่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 191. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร หมู่ที ่8 บ้านทุง่ทับควาย ต าบลวังหิน รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังหินก าหนด อบต.วังหิน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 192. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญขนาดความสูง 20 ลูกบาศก์
เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านโคกประดู่ หมู่ที ่5 ต าบลเขาพระทอง 
รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง
ก าหนด อบต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 193. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญขนาดความสูง 20 ลูกบาศก์
เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านห้วยยวน หมู่ที ่7 ต าบลเขาพระทอง 
รายละเอียดตามปริมาณงานละแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง
ก าหนด อบต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 194. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่3 , 4 ต าบลบ้านเกาะ ถนนสายนาเสน - วัด
เขาขุนพนม (2 ฝ่ังถนน ยาว 1,720 เมตร) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลต าบลพรหมโลกก าหนด ทต.พรหมโลก อ.พรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 195. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านไสขัน ต าบลโพธิเ์สด็จ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จก าหนด ทต.โพธิเ์สด็จ อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

การพัฒนาแหล่งน้ า (ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟ้า)
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า บ้านบน ม.4 อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 2. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า บ้านบ่อล้อ ม.8 อบต.สวนหลวง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า บ้านบางหว้า ม.2 อบต.เชียรเขา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 4. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า บ้านสีกั๊ก อบต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

 5. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า บ้านหนองทองจันทร์ ม.8 อบต.นางนบ 
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 แห่ง

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนทีร่ับถ่ายโอนภารกิจ)

 1. ซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหิน - เขาทราย กว้าง 8 เมตร ยาว
 480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร อบต.เปล่ียน 
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 2. ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระ - ท่าเสริม หมู่ที ่6 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,500 ตาราง
เมตร อบต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 3. ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านการะเกด - บ้านท่าขนาน
 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,026 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,156 ตารางเมตร ทต.
การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 4. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านป่าพร้าว - บ้านดอนโพรง หมู่ที ่3 ต าบลขนาบนาก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร อบต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 5. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4238 - บ้านปลายราง โดยท า
การขุดรื อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทีช่ ารุดและท าการบดอัดใหม่แล้วท าการลาด
ยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ยาว 830 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,810 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร อบต.หิน
ตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 6. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนชะลิก - บ้านควนทะเลมอง (3 
ตอน) หมู่ที ่5 ต าบลควนชะลิก กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ค
วนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 7. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว หมู่ที ่2,4 
ต าบลหน้าสตน โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.03 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร จ านวน
 668.85 ตารางเมตร ทต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 8. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน  าตกอ้ายเขียว - ต าบลทอนหงส์
 หมู่ที ่5 กว้าง 6 เมตร ยาว 631.2 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
3,787.2 ตารางเมตร อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 9. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายแยก ทถ. (กม.ที ่6.300) - บ้านเกาะจาก (คลองใหม่ - 
ท่านมุ้ย) หมู่ที ่3 ต าบลชะเมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยท าการเกรดพื นเดิม
 จ านวน 10,800 ตารางเมตร ถมดินลูกรังตามสภาพพื นทีร่าบลุ่ม รวมจ านวนไม่น้อย
กว่า 650 ลูกบาศก์เมตร ถมหินผ่านตระแกรง จ านวน 2,700 ลูกบาศก์เมตร ปรับผิว
จราจรด้วยหินคลุก จ านวนไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉล่ียบดอัด
แน่น ทต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 10. ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเข้าน  าตก
สุนันทา หมู่ที ่8 บ้านปากเจา ต าบลตล่ิงชัน (ช่วงที ่1) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร
 หนา 0.03 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 8,960 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้าง
ละ 1 เมตร อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 11. ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเข้าน  าตก
สุนันทา หมู่ที ่8 บ้านปากเจา ต าบลตล่ิงชัน (ช่วงที ่2) กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.03 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้าง
ละ 1 เมตร อบต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 12. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบ่อปลา – ควน
ประชาสรรค์ (2 ตอน) ต าบลกุแหระ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,140 
ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 13. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาขา - บ้านศาลา
สามหลัง ต าบลสระแก้ว, ต าบลท่าขึ น หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,980 
ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 14. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามัคคี - บ้านไส
โคกเกาะ ต าบลไสหร้า,ต าบลนาแว หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,145 
ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 15. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสกรูด - บ้าน
คลองกุย ต าบลแก้วแสน,ต าบลนาบอน หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,670
 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 16. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนควนประชา
สรรค์ – โรงเรียนบ้านบ่อปลา ต าบลกรุงหยัน,ต าบลกุแหระ อ าเภอทุง่ใหญ่ หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,242 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 17. ซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเหนือฟ้า กว้าง 6 เมตร 
ยาว 510 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตีเส้นจราจรทึบสีเหลืองแบ่งช่อง
จราจรและตีเส้นทึบสีขาว สองข้างถนน อบต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 18. ซ่อมบ ารุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดดินดอน - โคจร หมู่ที ่3 ต าบลท่าดี 
กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,840 ตาราง
เมตร อบต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 19. ซ่อมบ ารุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดมะขาม หมู่ที ่5 กว้าง 5 เมตร ยาว 
445 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร อบต.ท่าดี อ.
ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 20. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.401 (กม. 75+800) - บ้านน  าร้อน
 หมู่ที ่7 ต าบลทุง่ใส เร่ิมสุดถนนสายลาดยางเดิม - บริเวณถังแชมเปญ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร ทต.ทุง่ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 21. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที ่1 ต าบล
สวนหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.40 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 22. ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที ่7 ต าบลเชียรใหญ่ 
ถึง หมู่ที ่1,2 ต าบลเชียรเขา กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.เชียร
เขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 23. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านควรหร่ัง - บ้านวังหอน หมู่ที ่4 (ช่วง กม. 0+261
 - กม. 1+539) ซ่อมสร้างโดยขุดรื อพื นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,275 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 10,224 ตารางเมตร , ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 1,278 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 
หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 10,224 ตารางเมตร อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 24. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านส าโรง - บ้านท่าเลา ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,705 เมตร และกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 12,320 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน  า จ านวน 3 
จุด อบต.นาหลวงเสน อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 25. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านนาแล - บ้าน
ปากดวด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
6,500 ตารางเมตร อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 26. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเสริม – บ้านบางนบ 
ต าบลท่าซอม หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,945 ตารางเมตร อบจ.
นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 27. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านเกาะรอม - บ้านไร่
มุสลิม หมู่ที ่1,6 ต าบลปริก กว้าง 9 เมตร ยาวรวม 611 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยว่า 
5,499 ตารางเมตร อบต.ปริก อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 28. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทล.41 - บ้านวัดใหม่ กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อบต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 29. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านท่าพุด – บ้านอู่ทอง ต าบล
กะหรอ (ช่วงที ่2) กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 30. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะรุ้ง – บ้านบางซอย 
ต าบลบ้านใหม่ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร อบจ.
นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 31. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองขุด – บ้านบางนบ 
ต าบลบางนบ ต าบลหัวไทร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 9,740 ตารางเมตร
 อบจ.นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 32. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านชายถนน – บ้านบางขลบ 
แบบ Pavement Recycling ต าบลบางจาก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,860 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 33. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านชายถนน – บ้านบางขลบ 
แบบ Pavement Recycling ต าบลบางจาก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,860 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 34. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโรง – บ้านศาลา
ตะเคียน แบบ Pavement Recycling ต าบลการะเกด ต าบลเชียรใหญ่ หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 8,900 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 35. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าน้อย – บ้านท่าส าเภา 
แบบ Pavement Recycling ต าบลขนอม หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,385 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 36. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าพุด – บ้านอู่ทอง ต าบล
กะหรอ (ช่วงที ่1) กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 37. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าเสริม – บ้านบางนบ 
ต าบลบางนบ ต าบลท่าซอม หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,950 ตาราง
เมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 38. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาบอน - บ้านควนเนียง 
หมู่ที ่2 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
2,850 ตารางเมตร อบต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 39. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสระ – บ้านเกาะรุ้ง 
ต าบลบ้านใหม่ ต าบลคลองกระบือ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 8,230 
ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 40. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะพาน – บ้านบางหลวง
 แบบ Pavement Recycling ต าบลบางจาก ต าบลท่าไร่ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 6,440 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 41. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากคลองวัดแดง - บ้านท่า
เตียน กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,400 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร อบต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 42. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากพรุ – บ้านสระแก้ว 
ต าบลบางนบ อ าเภอหัวไทร ต าบลเสือหึง อ าเภอเชียรใหญ่ หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร , เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 43. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพังปริง – สีสา ต าบลกลาย 
อ าเภอท่าศาลา ต าบลเปล่ียน อ าเภอสิชล หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา , สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 44. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดจันทร์ – บ้านอ่าวเคียน 
ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต าบลเชียรเขา อ าเภอเชียรใหญ่ หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระ
เกียรติ , เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 45. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวไทร – บ้านปากคลอง
แดน ต าบลเขาพังไกร ต าบลหัวไทร ต าบลรามแก้ว หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 2,230 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 46. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากนครใต้ – โรงเรียนบางหลวง
 – อนามัยท่าไร่ แบบ Pavement Recycling ต าบลท่าไร่ ต าบลปากนคร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 47. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล 41 – บ้านสหกรณ์ 
แบบ Pavement Recycling ต าบลนาโพธิ ์หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
6,680 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 48. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.403 – บ้านปลายราง 
(2) แบบ Pavement Recycling ต าบลเสาธง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า
 6,440 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 49. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.408 - บ้านโดนโตนด 
ช่วง บ้านหัวไม้ไผ่ หมู่ที ่7 - บ้านปากแพรก หมู่ที ่6 ต าบลบ้านเนิน กว้าง 6 เมตร ยาว
 500 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน  า อบต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 50. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดหร่ัง – บ้านหนองส่ีขวัญ 
ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ ต าบลบ้านราม อ าเภอหัวไทร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ , หัวไทร
 จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 51. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกทางหลวง 401 - บ้าน
เขาเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า
 4,400 ตารางเมตร อบต.ทุง่ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 52. ซ่อมสร้างถนนสายก่อไผ่ - ปากพญา สาย นศ.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 
4102 (กม.ที ่5+080 ) - บ้านปากน  าปากพญา โดยขุดรื อพื นผิวทางเดิมแล้วบดทับ
พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ไพรท์โคท พร้อมงานปูผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5
 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมบดอัดตามมาตรฐาน อบต.ท่าซัก อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

-28 -



รายการ จ านวน หน่วยนับ
 53. ซ่อมสร้างถนนสายแยก ทล.4151 (กม.ที ่13.990)- บ้านเสม็ดจวน จ านวน 2 ช่วง
 คือ ช่วงที ่1 กม.4+670 - กม. 5+017 และช่วงที ่2 กม.5+247 - กม.6+300 กว้าง 5 
เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,000 ตาราง
เมตร อบต.กรุงหยัน อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 54. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4105 (กม.ที ่9.920) - บ้านน  า
ฉา กว้าง 7 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 8,050 
ตารางเมตร อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 55. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 4094 - บ้าน
บางไทร กว้าง 8 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,040
 ตารางเมตร อบต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 56. ปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองมาก - บ้านห้วย
คันไถ หมู่ที ่3,6 ต าบลควนเกย กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ทต.เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 57. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายโคกรัก - ใสชมพู ่หมู่ที ่8 ต าบลชะอวด กว้าง 
8 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร อบต.ชะอวด อ.
ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 58. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเคียน - เขาปูน หมู่ที ่
5 กว้าง 6 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,680 ตาราง
เมตร อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 59. ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทถ. (กม.ที ่6.300)
 - บ้านเกาะจาก หมู่ที ่4 - 6 ต าบลเกาะทวด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,150 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทต.
เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 60. ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกทล.4105 
(กม.ที ่9.920) - บ้านน  าฉา (บางช่วง) กว้าง 7 เมตร ยาว 1,070 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 7,490 ตารางเมตร อบต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 61. ปรับปรุงโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเขลียง หมู่ที ่2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร 
อบต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 62. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ นเขารามโรม (ตอนที ่2) หมู่ที ่3 ต าบล
ร่อนพิบูลย์ มีปริมาณพื นทีท่าสี 59 ตารางเมตร และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขึ นเขารามโรม (ตอนที ่4) หมู่ที ่3 ต าบลร่อนพิบูลย์ มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,650 
ตารางเมตร อบต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 63. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ นเขารามโรม หมู่ที ่3 ต าบลร่อนพิบูลย์ มี
ปริมาณพื นทีท่าสี 1,831 ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ น
รามโรม (ตอนที ่3) หมู่ที ่3 ต าบลร่อนพิบูลย์ มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร อบต.
ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 64. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะจันทร์ หมู่ที ่1 ทางเข้าโรงเรียน
อินทรธานี โดยปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 535 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,675 ตารางเมตร อบต.ปากแพรก อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 65. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายนา - บ้านหนองยายค า หมู่ที ่5 
บ้านปลายนา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมี
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ปรับปรุงไหล่ทาง มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,300 ตาราง
เมตร และตีเส้นจราจรยาว 2,300 เมตร อบต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 66. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากแพรก - บ้านบางดี หมู่ที ่5 โดย
ปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,215 ตารางเมตร อบต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 67. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล าคลอง หมู่ที ่10 - ตรงเตรียง หมู่ที ่8 
โดยด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรข้างละ 0.50
 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร อบต.เขาพังไกร อ.
หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 68. ปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal แบบ Over lay สายบ้านน  าโฉ - บ้านน  าฉา 
หมู่ที ่1 โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 685 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,110 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร 
(เส้นข้าง+เส้นกลาง) ขนาด 0.10 เมตร ยาว 3,020 เมตร อบต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 69. ปรับปรุงถนนลาดยางสายจอมทอง - บางฉาง หมู่ที ่2 ต าบลสิชล ปรับปรุงผิว
จราจรโดยท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับผิวจราจร (Over Lay ) กว้าง 6 
เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร อบต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 70. ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.4018 (กม.ที ่96.150) - บ้านทุง่ไคร โดยการ
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 8,100 เมตร ทต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 71. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านเกาะเสือ - บ้าน
เกาะนางโดย หมู่ที ่16 กว้าง 6 เมตร ยาว 765 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,590 
ตารางเมตร อบต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 72. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านไสใหญ่ - บ้านน  าตกโยง
 หมู่ที ่2 กว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.ถ  าใหญ่ อ.ทุง่สง จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 73. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนสายศาลาเดือย
ปล้อง - บ้านเคียนด า หมู่ที ่2 กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.03 เมตร ช่วงที ่1 
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.03 เมตร ช่วงที ่2 มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,620 
ตารางเมตร อบต.ท่าขึ น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 74. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดส าโรง - โรงเรียนวัดราษฏร์
ประดิษฐ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,750 ตารางเมตร อบต.นาหลวงเสน 
อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 75. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์วัดร่อนนา 
หมู่ที ่2 ต าบลร่อนพิบูลย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร และปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over
 Lay) สายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - วัดร่อนนา (ตอนที ่2) หมู่ที ่2 ต าบลร่อนพิบูลย์ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร และกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,609 ตารางเมตร อบต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 76. ปรับปรุงถนนสามแยก ทล.4018 (กม.ที ่96+150) - บ้านทุง่ไคร หมู่ที ่4 และหมู่ที่
 8 ต าบลเกาะขันธ์ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร อบต.เกาะขันธ์ อ.
ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 77. ปรับปรุงถนนสาย หมู่ที ่4 นาโพธิ ์ต าบลนาโพธิ ์ช่วงทีด่ าเนินการ กม.0+700 ถึง 
กม.1+190 โดยท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม มีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 2,695 ตารางเมตร อบต.นาโพธิ ์อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 78. ปรับปรุงถนนสายบ้านลานสกา - บ้านวัดโคกโพธิส์ถิตย์ หมู่ที ่6 บ้านไสเนียง 
ต าบลก าโลน โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 500
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร อบต.ก าโลน อ.ลาน
สกา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 79. ปรับปรุงถนนสายวัดควนดินแดง - บ้านควนหนองเม่า หมู่ที ่8 ต าบลเกาะขันธ์ 
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 828 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,312 ตารางเมตร อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 80. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายมะม่วงปลายแขน - วัดป่า
ยาง หมู่ที ่1 กว้าง 8 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
2,680 ตารางเมตร ทต.ท่างิ ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 81. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรุบัว ช่วง 2 หมู่ที ่5 (พรุบัว - ควน
เถียะตามแผนพัฒนาต าบล) กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร อบต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 82. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง 
บ้านย่านยาว หมู่ที ่6 กว้าง 8 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.นาเหรง อ.
นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 83. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดท่านคร ต าบล
ปากนคร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,504 ตารางเมตร อบจ.
นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 84. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฉวาง - ตลาดทานพอ 
ต าบลไม้เรียง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,145 ตารางเมตร อบจ.
นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 85. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกุมแป - บ้านคลอง
ทราย ต าบลบ้านตูล อ าเภอชะอวด หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,041 
ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 86. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสงฆ ์- บ้าน
คลองกุย ต าบลช้างกลาง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,335 ตารางเมตร 
อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 87. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทางสาย - บ้านเขา
ยวนเฒ่า ต าบลกลาย, ต าบลท่าขึ น หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 11,074 
ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 88. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาพรุ - ศูนย์
ราชการนาสาร ต าบลนาพรุ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 9,024 ตาราง
เมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 89. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางจันสี – บ้าน
นิคมวังหิน ต าบลล านาว หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 13,195 ตารางเมตร
 อบจ.นครศรีธรรมราช อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 90. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางใบไม้ - บ้าน
ในถุ้ง ต าบลท่าศาลา หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,948 ตารางเมตร 
อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 91. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปัง – บ้านไสเลียบ 
ต าบลควนชุม, ต าบลเขาชุมทอง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,950 ตาราง
เมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 92. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากช่อง–บ้านท้าว
ราษฎร์ ต าบลก าแพงเซา, ต าบลโพธิเ์สด็จ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
11,142 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 93. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรุบอน - บ้านห้วย
ทรายขาว ต าบลละอาย, ต าบลนาแว หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 14,808
 ตารางเมตร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 94. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเราะ - บ้านนากุน 
ต าบลสระแก้ว หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,513 ตารางเมตร อบจ.
นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 95. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านส่ีแยกสวนป่า - 
บ้านหนองเจ ช่วงหมู่ที ่8 (ช่วง กม.3+420 - กม.4+396) กว้าง 8 เมตร ยาว 976 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,808 ตารางเมตร อบต.วังหิน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช

1 สาย

 96. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4228 - บ้าน
โคกพยอม ต าบลนากะชะ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร
 อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 97. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาล าปะ – บ้านนาย
เลียง ต าบลท่าประจะ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,314 ตารางเมตร 
อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 98. ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต่อเรือ - วัดธารน  าฉา กว้าง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร 
อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 99. ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวังม่วง - บ้านแหลมยูง หมู่ที ่
5,7 กว้าง 8 เมตร ยาว 672 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,976 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ทต.ปากน  าฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 100. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านทะเล - บ้านตก หมู่ที ่6 
มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,920 ตารางเมตร อบต.ควนกรด อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 101. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปลายคลองบางหลวง - บ้าน
กลาง กว้าง 7 เมตร ยาว 778 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,446 
ตารางเมตร อบต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 102. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไซ - บ้านท้ายโนด กว้าง 
4 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,343 ตารางเมตร 
อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

 103. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนบ - บ้านวัดนพ
รัตนาราม หมู่ทื ่1 ต าบลกรุงชิง กว้าง 6 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร อบต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย
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 104. เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ายาง - บ้านป่าไม้ บ้าน
ยางคมพัด หมู่ที ่6 เชื่อมบ้านกรุงหยันใต้ หมู่ที ่8 กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร อบต.
ท่ายาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1 สาย

การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ)
 1. ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาล
ต าบลท่าแพ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 2. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง 
อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 3. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
 อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 4. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ ์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 5. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 6. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เทศบาลเมืองทุง่สง อ าเภอทุง่
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 7. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบล
ทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 8. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

9. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุง่สง 
เทศบาลเมืองทุง่สง อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช*

1 หลัง

การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก)
 1. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 2. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลต าบลจันดี อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 3. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 หลัง

 4. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
ทอง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 5. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร 
อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง
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 6. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 7. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซอม 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 8. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 9. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลบางนบ 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 10. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ศาลา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 11. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ปริก อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 12. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุง่
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 13. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลต าบลการะเกด อ าเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 14. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 15. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 16. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนต าบลกรุง
หยัน อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 17. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 18. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง
 อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 19. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 20. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
แพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 21. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา
 อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 22. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมือง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง
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 23. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลต าบลทุง่สัง อ าเภอทุง่
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 24. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลต าบลปากนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 25. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลต าบลหัวไทร อ าเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 26. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลต าบลอ่าวขนอม อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 27. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 28. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตะโก อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 29. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลท้าย
ส าเภา อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 30. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 
อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 31. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช
 อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 32. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า
 อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 33. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
อ าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 34. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย
 อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 35. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

 36. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ปริก อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

การพัฒนาดา้นบริการสาธารณสุข (ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข)

 1. ตกแต่งภายในอาคารส านักงาน โรงพยาบาลต าบลปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปู 
ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง
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 2. ปรับปรุงหลังคากันฝน อาคารส านักงาน ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง

การพัฒนาดา้นบริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์ทางการแพทย)์
 1. Patient Monitor พร้อมทีตั่ ง ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปาก
พูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 2. เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าและเคร่ืองหน่วงอิเล็กโทรด ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู 
เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 3. เคร่ืองชั่งน  าหนักยาแผนไทย ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปาก
พูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 4. เคร่ืองเดินวงรี ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 5. เคร่ืองผลิตออกซิเจน ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 6. เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบตั งพื น ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมือง
ปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 เคร่ือง

 7. เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบตั งพื น ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 เคร่ือง

 8. เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพา ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ชุด

 9. เคร่ืองให้การบ าบัดรักษากล้ามเนื อด้วยไฟฟ้า คล่ืนสั น ของสถานีอนามัยบ้านปาก
พูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 10. จักรยานนั่งตรง ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 11. จักรยานนั่งตรง ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 12. จักรยานนั่งพิง ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 13. ชุดเคร่ืองมือท าแผล ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ชุด

 14. ชุดทันตกรรมเคล่ือนทีพ่ร้อมเก้าอี สนามและโคมไฟ ของสถานีอนามัยบ้านศาลา
บางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ชุด

-38 -



รายการ จ านวน หน่วยนับ
 15. ตู้อบสมุนไพร ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ตู้

 16. เตียงตรวจโรค (ห้องตรวจครรภ์) ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมือง
ปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เตียง

 17. เตียงเฟาวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 เตียง

 18. เตียงเฟาวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 เตียง

 19. ม้าโยกโครงสีด ามีโช๊ค ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 20. ม้าโยกโคลงสีด ามีโช๊ค ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 21. รถเข็นชนิดนั่ง ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 คัน

 22. รถเข็นชนิดนั่ง ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 คัน

 23. ลู่วิง่ไฟฟ้า ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 24. หม้อต้มพาราฟิน ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ใบ

การพัฒนาดา้นบริการสาธารณสุข (อ่ืนๆ)
 1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ของ
สถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ของ
สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ ว) ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 เคร่ือง

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ ว) ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 เคร่ือง
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 5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานประมวลผล ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน 
เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานประมวลผล ของสถานีอนามัยบ้านศาลา
บางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 7. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 8. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปาก
พูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 9. เคร่ืองท าน  าร้อน-น  าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ของสถานีอนามัยบ้านศาลา
บางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 10. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตั งพื น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 33000 บีทียู ของ
สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 11. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30000 บีทียู ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 เคร่ือง

 12. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ของสถานีอนามัย
บ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง

 13. เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั น ของสถานีอนามัยบ้านศาลา
บางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 14. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ของสถานีอนามัยบ้าน
ศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 15. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI 
Lumens ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 16. เคร่ืองส ารองไฟ 1 KVA ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 เคร่ือง
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 17. ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ตู้

 18. ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน
 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ตู้

 19. ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน
 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ตู้

 20. โต๊ะหมู่บูชา ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ชุด

 21. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ ว ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 22. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ ว ของสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง

 23. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ของสถานีอนามัยบ้านปากพูน
 เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 คัน

 24. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ของสถานีอนามัยบ้านศาลา
บางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 คัน

 25. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี ของสถานีอนามัยบ้าน
ศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 คัน

 26. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี. ของสถานีอนามัยบ้าน
ปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 คัน

การพัฒนาสังคมและชมุชน (อ่ืนๆ)
 1. ปรับปรุงพื นทีผ่่อนผันการค้าบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช, 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, หน้าสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สวนสาธารณะคูขวาง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 จุด

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมายเหต ุ: 1. * รายการทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท จะปรากฎรายการในเล่มเอกสารงบประมาณ
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