
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

******************************* 

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการค่าก่อสร้าง /ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกิจ  ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายการดังกล่าว ข้างต้น  จ านวน 104 แห่ง กรอกข้อมูลว่า “ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง /ซ่อมแซม 
ถนน หรือไม่” ทั้งนี้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งให้จังหวัดทราบทางโทรสารหมายเลข 0 7535 
6375 ต่อ 25  ภายในเวลา 12.00 น. เพ่ือสรุปรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 



ล าดบั อ าเภอ อปท. โครงการ งบประมาณ

 ใช้ ไม่ใช้
1 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

สายบา้นบอ่ปลา -ควนประชาสรรค์ (2 ตอน) ต.กุแห
ระ อ.ทุ่งใหญ่  อบจ.นศ.

2,434,300    

2 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นสาขา -ศาลาสามหลัง ต.สระแก้ว ,ต.ทา่ขึ้น  
อ.ทา่ศาลา  อบจ.นศ.

2,764,100    

3 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นสามัคคี -ไสโคกเกาะ ต.ไสหร้า ,ต.นาแว  อ.
ฉวาง  อบจ.นศ.

1,767,800    

4 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นไสกรูด - บา้นคลองกุย  ต.แก้วแสน,ต.นาบอน
  อ.นาบอน  อบจ.นศ.

1,901,100    

5 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สาย ร.ร.ควนประชาสรรค์  - ร.ร.บา้นบอ่ปลา ต.กรุง
หยัน ,ต.กุแหระ  อ.ทุ่งใหญ่   อบจ.นศ.

1,449,000    

6 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ทา่เสริม - บา้นบางนบ ต.ทา่ซอม อ.หวัไทร  อบจ.นศ.

2,370,600    

7 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ทา่พดุ อ- บา้นอู่ทอง ต.กะหรอ (ช่วงที่ 2 )  อ.นบพติ า 
 อบจ.นศ.

2,028,600    

8 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
เกาะรุ้ง - บา้นบางซอย ต.บา้นใหม่ อ.ปากพนัง  อบ
จ.นศ.

4,231,100    

9 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
คลองขุด - บา้นบางนบ ต.บางนบ อ.หวัไทร อบจ.นศ.

4,665,800    

10 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ชายถนน - บา้นบางขลบ แบบ Pavement Recycling
 ต.บางจาก อ.เมือง  อบจ.นศ. (1)

3,002,300    

ใชย้างพาราเป็น
ส่วนประกอบ

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ปี  2559     จังหวดันครศรีธรรมราช

ผลผลติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

* ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกจิ *



หนา้ที ่2

ล าดบั อ าเภอ อปท. โครงการ งบประมาณ
ใชย้างพาราเป็น
ส่วนประกอบ

* ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกจิ *

11 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ชายถนน - บา้นบางขลบ แบบ Pavement Recycling
 ต.บางจาก อ.เมือง  อบจ.นศ. (2)

3,001,200    

12 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ดอนโรง - บา้นศาลาตะเคียน แบบ Pavement 
Recycling ต.การะเกด  อ.ชียรใหญ่  อบจ.นศ.

4,689,500    

13 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ทา่น้อย - บา้นทา่ส าเภา  แบบ Pavement 
Recycling ต.ขนอม  อ.ขนอม  อบจ.นศ.

3,051,000    

14 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ทา่พดุ - บา้นอู่ทอง (ช่วงที่ 1)
ต.กะหรอ อ.นบพติ า อบจ.นศ.

2,028,600    

15 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ทา่เสริม - บา้นบางนบ
ต.บางนบ  อ.หวัไทร  อบจ.นศ.

2,372,900    

16 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
บางสระ - บา้นเกาะรุ้ง
ต.บา้นใหม่ , ต.คลองกระบอื   อ.ปากพนัง  อบจ.นศ.

3,837,000    

17 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
บางสะพาน - บา้นบางหลวง แบบ Pavement 
Recycling  ต.บางจาก ,ต.ทา่ไร่  อ.เมือง   อบจ.นศ.

3,321,100    

18 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ปากพรุ - บา้นสระแก้ว ต.บางนบ  อ.หวัไทร , ต.เสือ
หงึ  อ.เชียรใหญ่   อบจ.นศ.

2,695,100    

19 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
พงัปลิง - สีสา ต.กลาย อ.ทา่ศาลา , ต.เปล่ียน อ.สิชล  
 อบจ.นศ.

1,391,000    

20 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
วดัจันทร์ - บา้นอ่าวเคียน  ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระ
เกียรติ ,ต.เชียรเขา อ.เชียรใหญ่   อบจ.นศ.

1,912,700    

21 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
หวัไทร - บา้นปากคลองแดน  ต.เขาพงัไกร , ต.หวัไทร
 , ต.รามแก้ว  อ.หวัไทร  อบจ.นศ.

1,072,300    



หนา้ที ่3

ล าดบั อ าเภอ อปท. โครงการ งบประมาณ
ใชย้างพาราเป็น
ส่วนประกอบ

* ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกจิ *

22 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายปาก
นครใต้ - ร.ร.บางหลวง - อนามัยทา่ไร่ แบบ 
Pavement Recycling ต.ทา่ไร่ , ต.ปากนคร   อ.เมือง
  อบจ.นศ.

3,405,100    

23 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายแยก
 ทล 41 - บา้นสหกรณ์ แบบ  Pavement Recycling
  ต.นาโพธิ ์ อ.ทุ่งสง  อบจ.นศ.

3,350,100    

24 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายแยก
 ทล.403 - บา้นปลายราง(2) แบบ  Pavement 
Recycling  ต.เสาธง  อ.ร่อนพบิลูย์  อบจ.นศ.

3,216,800    

25 เมือง อบจ.นครศรีฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายวกัห
ร่ัง - บา้นหนองส่ีขวญั ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ , 
ต.บา้นราม อ.หวัไทร  อบจ.นศ.

1,333,100    

26 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายเข้าวดัทา่นคร  อบจ.นศ. อ.เมือง

2,243,100    

27 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายฉวาง - ตลาดทานพอ ต.ไม้เรียง   อบจ.นศ. อ.ฉวาง

1,756,200    

28 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นกุมแป - บา้นคลองทราย ต.บา้นตูล อ.ชะอวด
  อบจ.นศ.

2,028,600    

29 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นควนสงฆ์ - บา้นคลองกุย ต.ช้างกลาง อ.ช้าง
กลาง อบจ.นศ.

2,144,500    

30 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นทางสาย - บา้นเขายวนเฒ่า ต.กลาย ,ต.ทา่ขึ้น
 อ.ทา่ศาลา อบจ.นศ.

3,831,200    

31 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นนาพรุ - ศูนย์ราชการนาสาร  ต.นาพรุ อ.พระ
พรหม อบจ.นศ.

3,012,200    

32 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นบางจันสี - บา้นนิคมวงัหนิ  ต.ล านาว  อ.บาง
ขัน  อบจ.นศ.

4,460,000    



หนา้ที ่4

ล าดบั อ าเภอ อปท. โครงการ งบประมาณ
ใชย้างพาราเป็น
ส่วนประกอบ

* ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกจิ *

33 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นบางใบไม้ - บา้นในถุ้ง  ต.ทา่ศาลา  อ.ทา่ศาลา
  อบจ.นศ.

2,381,600    

34 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นปงั - บา้นไสเลียบ  ต.ควนชุม ,ต.เขาชุมทอง  
อ.ร่อนพบิลูย์  อบจ.นศ.

2,637,200    

35 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นปากช่อง - บา้นทา้วราษฎร์  ต.ก าแพงเซา ,ต.
โพธิเ์สด็จ  อ.เมือง  อบจ.นศ.

3,747,700    

36 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นพรุบอน - บา้นหว้ยทรายขาว  ต.ละอาย ,ต.
นาแว  อ.ฉวาง   อบจ.นศ.

5,073,200    

37 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นเราะ - บา้นนากุน  ต.สระแก้ว  อ.ทา่ศาลา  
อบจ.นศ.

1,928,300    

38 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายแยก ทล.4228 - บา้นโคกพยอม  ต.นากะชะ  อ.
ฉวาง   อบจ.นศ.

1,727,200    

39 เมือง อบจ.นครศรีฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายวดัเขาล าปะ - บา้นนายเลียง  ต.ทา่ประจะ  อ.ชะ
อวด  อบจ.นศ.

2,480,700    

40 เมือง เทศบาลต าบลทา่ง้ิว ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต Over lay สาย
มะม่วงปลายแขน - วดัปา่ยาง หมู่ที่ 1

1,141,800    

41 เมือง อบต.บางจาก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
ปลายคลองบางหลวง - บา้นกลาง  อบต.บางจาก

2,256,600    

42 เมือง อบต.ทา่ซัก ซ่อมสร้างถนนสายก่อไผ่ - ปากพญา สาน นศ.4060 
แยกทางหลวงหมายเลข 4102 (กม.ที่ 5+080 ) - 
บา้นปากพญา อบต.ทา่ซัก

8,694,000    

43 เมือง อบต.นาเคียน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
บา้นนาเคียน - เขาปนู หมู่ที่ 5

1,738,800    

44 ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ปรับปรุงถนนลาดยาง คสล. สายบา้นไสใหญ่ - บา้น
น้ าตกโยง  หมู่ที่ 2

1,177,200    

45 ทุ่งสง อบต.ควนกรด ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสายบา้น
ทะเล - บา้นตก หมู่ที่ 6 อบต.ควนกรด

2,648,800    



หนา้ที ่5
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46 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ ปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ด าเนินการ กม.
0+700 ถึง กม.1+190

1,239,400    

47 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบา้นส าโรง - บา้นทา่เลา 
อบต.นาหลวงเสน

4,839,700    

48 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายวดั
ส าโรง - ร.ร.วดัราษฎร์ประดิษฐ์

2,944,400    

49 ปากพนัง เทศบาลต าบลชะเมา ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายแยก ทถ. (กม.ที่ 6.300) -
 บา้นเกาะจาก (คลองใหม่ - ทา่นมุ้ย)  หมู่ที่ 3

2,318,400    

50 ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายแยก ทถ. 
(กม.ที6่.300) - บา้นเกาะจาก หมู่ที่ 4-6 ต.เกาะทวด

3,268,900    

51 ปากพนัง อบต.ขนาบนาก ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบา้นปา่พร้าว - บา้นดอน
โพรง  หมู่ที่ 3

1,014,300    

52 ปากพนัง อบต.คลองน้อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Over 
lay) สายบา้นเกาะเสือ - บา้นเกาะนางโดย  หมู่ที่ 16

1,333,100    

53 ปากพนัง อบต.ทา่พญา ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
บา้นสระ  - ทา่เสริม หมู่ที่ 6

1,159,200    

54 ปากพนัง อบต.บางศาลา ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายแยกทาง
หลวงแผ่นดิน 4094 - บา้นบางไทร อบต.บางศาลา

1,686,600    

55 ปากพนัง อบต.ปากแพรก ปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นเกาะจันทร์  หมู่ที่ 1 
ทางเข้า ร.ร.อินทรธานี

1,078,100    

56 ปากพนัง อบต.ปากแพรก ปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นปากแพรก - บา้นบางดี  
หมู่ที่ 5

490,500      

57 ฉวาง เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายวดั
วงัม่วง - บา้นแหลมยูง  หมู่ที่ 5,7 ทต.ปากน้ าฉวาง

1,223,000    

58 ฉวาง อบต.นาเขลียง ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นนาเขลียง  หมู่ที่ 2

1,043,300    

59 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต สายเข้าน้ าตกสุนันทา  หมู่ที่ 8 บา้นปาก
เจา (ช่วงที่ 1)

2,086,600    

60 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต สายเข้าน้ าตกสุนันทา  หมู่ที่ 8 บา้นปาก
เจา (ช่วงที่ 2)

1,738,800    
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61 ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึ้น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต แบบ 
Over lay ถนนสายศาลาเดือยปล้อง - บา้นเคียนด า  
หมู่ที่ 2

1,072,300    

62 ชะอวด เทศบาลต าบลทา่ประจะ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.4018 (กม.ที่ 
96.150) - บา้นทุ่งไคร

2,898,000    

63 ชะอวด อบต.ชะอวด ปรับปรุงซ่อมแซมถุนนลาดยาง สายโคกรัก - ใสชมพู่ 
หมู่ที่ 8

1,101,200    

64 ชะอวด อบต.นางหลง ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นพรุบวั 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 (พรุบวั - ควนเถียะ ตามแผนพฒันา
ต าบล)

1,932,000    

65 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบา้นควรหร่ัง - บา้นวงัหอน
  หมู่ที่ 4 (ช่วง กม. 0+261 - กม. 1+539)

3,970,300    

66 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ ปรับปรุงถนนสามแยก ทล.4018 (กม.ที่ 96+150 )
 - บา้นทุ่งไคร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8

2,608,200    

67 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ ปรับปรุงถนนสายวดัควนดินแดง - บา้นควนหนองเม่า 
 หมู่ที่ 8

1,095,400    

68 เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
บา้นการะเกด - บา้นทา่ขนาน

3,245,800    

69 เชียรใหญ่ อบต.บา้นเนิน ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
แยก ทล 408 - บา้นโดนโตนด ช่วง บา้นหวัไม้ไผ่  
หมู่ที่ 7 - บา้นปากแพรก หมู่ที่ 6 ต.บา้นเนิน

2,318,400    

70 เชียรใหญ่ อบต.เขาพระบาท ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กอนกรีต สายปาก
คลองวดัแดง - บา้นทา่เตียน

2,724,100    

71 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ซ่อมสร้างถนนสายแยก ทล.4151 (กม.ที่ 13.990 -
 บา้นเสม็ดจวน จ านวน 2 ช่วง

3,651,500    

72 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กอนกรีต สาย ทล.
41 - วดัใหม่ อบต.ทุ่งใหญ่

3,922,900    

73 ทุ่งใหญ่ อบต.ทา่ยาง เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  สายบา้น
ทา่ยาง - บา้นปา่ไม้ ,บา้นยางคมพดั  หมู่ที่ 6 เชื่อม
บา้นกรุงหยันใต้  หมู่ที่ 8 อบต.ทา่ยาง

1,159,200    

74 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นเกาะรอม
 - บา้นไร่มุสลิม หมู่ที่ 1, 6 ต.ปริก

2,393,700    

75 เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง ซ่อมสร้างถนน คสล. สายหน้า อ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่
ที่ 1 ต.สวนหลวง

847,600      
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76 เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา ซ่อมสร้างถนน คสล. สาย หมู่ที่ 7  ต.เชียรใหญ่ - หมู่ที่
 1 ,2 ต.เชียรเขา

2,059,500    

77 ลานสกา อบต.ก าโลน ปรับปรุงถนนสายบา้นลานสกา - บา้นวกัโคกโพธิส์ถิตย์
  หมู่ที่ 6 บา้นไสเนียง

1,854,700    

78 ลานสกา อบต.ทา่ดี ซ่อมบ ารุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายวดัดินดอน - 
โคจร  หมู่ที่ 3 ต.ทา่ดี

1,255,800    

79 ลานสกา อบต.ทา่ดี ซ่อมบ ารุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายวดัมะขาม 
หมู่ที่ 5  ต.ทา่ดี

985,300      

80 บางขัน อบต.วงัหนิ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นส่ีแยกสวนปา่ - บา้นหนองเจ  ช่วงหมู่ที่ 8 ( 
ช่วง กม.3+420 ถึง กม.4+396) อบต.วงัหนิ

3,274,700    

81 สิชล เทศบาลต าบลทุ่งใส ซ่อมสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.401 (กม.
75+800) - บา้นน้ าร้อน หมู่ที่ 7  ต.ทุ่งใส

1,383,200    

82 สิชล อบต.ฉลอง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
 สายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920) - บา้นน้ าฉา 
(บางช่วง)

2,202,500    

83 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายสาม
แยก ทล 401 - บา้นเขาเหล็ก อบต.ทุ่งปรัง

1,680,800    

84 สิชล อบต.สิชล ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจอมทอง - บางฉาง หมู่ที่ 2 657,400      

85 สิชล อบต.เปล่ียน ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
บา้นหนิ-เขาทราย

1,356,300    

86 สิชล อบต.เสาเภา ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Over 
lay) สายบา้นนาแล - บา้นปากดวด อบต.เสาเภา

2,318,400    

87 สิชล อบต.เทพราช ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายแยก ทล.
4105 ( กม.ที่ 9.920 ) - บา้นน้ าฉา อบต.เทพราช

2,877,700    

88 สิชล อบต.เทพราช ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายต่อ
เรือ - วดัธารน้ าฉา  อบต.เทพราช

1,267,400    

89 พปินู อบต.พปินู ซ่อมแซมผิวจราจรปแูอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
เหนือฟา้  อบต.พปินู

1,054,900    

90 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ซ่อมแซมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายวนอุทยาน
น้ าตกอ้ายเขียว - ต าบลทอนหงส์  หมู่ที่ 5

1,170,800    
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91 ร่อนพบิลูย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง ปรับปรุงขยายเขตไหล่ทางด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นหนองมาก - บา้นหว้ยคันไถ  หมู่ที่ 3 , 6 ต.
ควนเกย ทต.เขาชุมทอง

2,695,100    

92 ร่อนพบิลูย์ อบต.ร่อนพบิลูย์ ปรับปรุงถนน คสล. สายขึ้นเขารามโรม (ตอนที่ 2 
และตอนที่  4)  หมู่ที่ 3

3,308,900    

93 ร่อนพบิลูย์ อบต.ร่อนพบิลูย์ ปรับปรุงถนน คสล. สายขึ้นเขารามโรม (ตอนที่ 3 ) 
หมู่ที่ 3

729,900      

94 ร่อนพบิลูย์ อบต.ร่อนพบิลูย์ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
สุขาภบิาลร่อนพบิลูย์วดัร่อนนา 
หมู่ที่ 2  และช่วงที่ 2

2,976,200    

95 ร่อนพบิลูย์ อบต.หนิตก ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 
4238 - บา้นปลายโพรง

1,750,400    

96 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล ปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นปลายนา - บา้นหนอง
ยายค า  หมู่ที่ 5 บา้นปลายนา

1,141,900    

97 หวัไทร เทศบาลต าบลหน้าสตน ซ่อมแซมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นหน้าสตน
 - บา้นศาลาแก้ว หมู่ที่ 2,4

1,720,400    

98 หวัไทร อบต.ควนชะลิก ซ่อมแซมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นควนชะ
ลิก - บา้นควนทะเลมอง (3 ตอน ) หมู่ที่ 5

1,437,400    

99 หวัไทร อบต.แหลม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
หนองไซ - บา้นทา้ยโนด  อบต.แหลม

967,900      

100 หวัไทร อบต.เขาพงัไกร ปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นล าคลอง  หมู่ที่ 10 - ตรง
เตรียง  หมู่ที่ 8

1,118,300    

101 ขนอม อบต.ควนทอง ปรับปรุงถนนลาดยาง Cap Seal แบบ Ovre lay สาย
บา้นน้ าโฉ - บา้นน้ าฉา  หมู่ที่ 1

1,750,200    

102 นาบอน อบต.นาบอน ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น
นาบอน - บา้นควนเนียงหมู่ที่ 2 อบต.นาบอน

1,178,500    

103 นบพติ า เทศบาลต าบลนาเหรง ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นสามแยก
เคียงศิริ - บา้นยอดเหลือง - บา้นย่านยาว หมู่ที่ 6

2,683,500    

104 นบพติ า อบต.กรุงชิง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นนบ - บา้นวดันพรัตนาราม  หมู่ที่ 1 อบต.
กรุงชิง

1,159,200    

รวม     104     โครงการ                                                          งบประมาณ


