
๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาง ๓๘,๐๐๐ ม. ๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  ม. ๑ ซอยบา้น ละมยั กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา

นางละมัย กลุจันทึก ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  

๖๒.๕๐ ตร.ม.

๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย ๓๙,๐๐๐ ม. ๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  ม. ๑ ซอยบา้น วิชาญ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา

นางละมัย กลุจันทึก ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  

๖๓.๐๐ ตร.ม.

๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย ๑๑๑,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑ ซอยบา้น สมศรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร 
นายสมศรี วันสูงเนนิ หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล. มี

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมพีื้นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตร.ม. 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลมะเกลอืเก่า    อ าเภอสงูเนิน    จงัหวัดนครราชสมีา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบ ผด. ๐๒



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางเรียม ๒๒๔,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๐ ซอยบา้น (บา้นตาด า)กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร 
นางเรียม(บา้นตาด า) หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล. มี

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม. หรือมพีื้นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า ๓๔๗.๐๐ ตร.ม. 

๕ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาง ๗๖,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๐ ซอยบา้น เหมอืน ภู่ตะขบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ 
นางเหมอืน ภู่ตะขบ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน 

คสล. มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๒.๐๐ ตร.ม. หรือมพีื้นที่
รวมไมน่อ้ยกว่า ๑๒๒.๐๐ ตร.ม. 

๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย ๒๙๙,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๒ ซอยบา้น สุวิทย-์บา้นนางทบัทมิ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
นายสุวิทย-์บา้นนางทบัทมิ ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม

ถนน คสล. มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๕.๐๐ ตร.ม. หรือมี
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า ๔๖๗.๐๐ ตร.ม. 

๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอาสา ๒๙๙,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๓ ซอยฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร
ประชาอาสา หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

 ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. 



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นลุงทวี ๒๙๙,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๖ ซอยบา้น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร
ลุงทวี หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

 ๔๖๕.๐๐ ตร.ม. 

๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นโสกจาน ๒๙๙,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๗ สายบา้น  -บา้นหนองมว่ง(ปา่ง้ิว) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
โสกจาน-บา้นหนองมว่ง(ปา่ง้ิว) ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวม

ไมน่อ้ยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร.ม. 

๑๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนออ้ ๒๙๙,๐๐๐ ม. ๑๑ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๑๘ สายดอน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร 
ออ้ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

 ๔๖๕.๐๐ ตร.ม. 

๑๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเฟอืงหวาน ๑๕๗,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๒๐ ซอย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร

มะเฟอืงหวาน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

๒๔๐.๐๐ ตร.ม. 

๑๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสรีภาพ ๑๔๓,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๒๐ ซอย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร

เสรีภาพ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

๒๒๐.๐๐ ตร.ม. 



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นตาเร่ิม ๗๖,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๕ ซอยบา้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

ตาเร่ิม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

๑๒๐.๐๐ ตร.ม. 

๑๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นตาหมวย ๑๑๓,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๕ ซอยบา้น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร

ตาหมวย หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

๑๗๕.๐๐ ตร.ม. 

๑๕ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาง ๑๐๖,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๕ ซอยบา้น บหุลง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร

นางบหุลง หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

๑๔๘.๐๐ ตร.ม. 

๑๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนาง ๑๑๑,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๕ ซอยบา้น ส าราญ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร

นางส าราญ หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล. มี

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๖.๐๐ ตร.ม. หรือมพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกว่า๑๗๑.๐๐ ตร.ม. 



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๑๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม ๘ ๑๒๘,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๙ คุ้ม ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. 

๑๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มนอ้ย ๕๘,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๙ คุ้มนอ้ย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกว่า ๙๒.๐๐ ตร.ม. 

๑๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์ ๒๒๒,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

เสริมเหล็ก  หมู่ ๙ ซอยข้าง พฒันาเด็กเล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน

คสล. มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๖.๐๐ ตร.ม. หรือมพีื้นที่

รวมไมน่อ้ยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตร.ม. 



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๒๐ โครงการกอ่สร้างถนนดินถม กอ่สร้างถนนดินถมบดอดัแนน่ ซอยตรงข้ามบา้น ๘๘,๐๐๐ ม. ๒ กองช่าง P

บดอดัแนน่  หมู่ ๑๑ ซอยตรง นายพชิัย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐

ข้ามบา้นนายพชิัย ชัยบรีุ  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร พร้อมงานวางทอ่

คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. 

จ านวน ๘ ทอ่น

๒๑ โครงการกอ่สร้างถังน้ าคอนกรีต กอ่สร้างถังน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ๓๐๐,๐๐๐ ม. ๑๐ กองช่าง P

หมู่ ๑๕ ศูนย์กลาง ๒ ม. สูง ๔ ม. จ านวน ๒ ถัง

๒๒ โครงการกอ่สร้างถังน้ าใสระบบ กอ่สร้างถังน้ าใสระบบประปาหมู่บา้น ขนาดกกัเกบ็ ๔๙๐,๐๐๐ ม. ๑๐ กองช่าง P

ประปาหมู่บา้น หมู่ ๘ น้ า ๑๐๐ ลบ.ม.

๒๓ โครงการกอ่สร้างร้ัวศาลา กอ่สร้างร้ัวศาลาประชาคม สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๑๒๘,๐๐๐ ม. ๑๒ กองช่าง P

ประชาคม หมู่ ๑๔ ๓๐.๐๐ ม. 



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๒๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ ๓๒๗,๐๐๐ ม. ๑๓ กองช่าง P

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๗๓.๐๐ ม. 

(ช่วงที่ ๑ จากบา้นนายสมศักด์ิ-บา้นนางอพนัตรี

ช่วงที่ ๒ จากบา้นนายสมศักด์ิ-บา้นนายโสฬส)

๒๕ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓๙๗,๐๐๐ ม. ๑๖ กองช่าง P

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ ม. 

พร้อมฝาปดิ

๒๖ โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ ขนาดพื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ม. ๑๗ กองช่าง P

หมู่ ๓ ไมน่อ้ยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

๒๗ โครงการขุดลอกขยายอา่งเกิ้ง ขุดลอกขยายอา่งเกิ้ง หมู่ ๑๑ เพื่อผลิตน้ าประปา ๓๖๒,๐๐๐ ม. ๑๗ กองช่าง P

หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘.๐๐ ม. ลึกเฉล่ีย

๔.๐๐ ม. (อตัราลาดเอยีง ๑:๑.๑๕) หรือมปีริมาตร

ดินขุดไมน่อ้ยกว่า ๘,๗๐๙.๐๐ ลบ.ม. 

๒๘ โครงการขุดลอกคลองล าส าลาย ขุดลอกคลองล าส าลาย หมู่ ๗ กว้าง ๒๕.๐๐ ม. ๓๐๐,๐๐๐ ม. ๑๗ กองช่าง P

หมู่ ๗ ยาว ๒๗๕.๐๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๔.๐๐ ม. (อตัราลาด

เอยีง ๑:๑.๑๕) หรือมปีริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 

๘,๒๔๗.๐๐ ลบ.ม. 



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๒๙ โครงการวางทอ่ระบายน้ า วางทอ่ระบายน้ า เส้นหนา้วัด(ติดก าแพงวัดมะเกลือ ๒๑๕,๐๐๐ ม. ๑๘ กองช่าง P

หมู่ ๑ เส้นหนา้วัด เกา่) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.

ชั้น ๓ จ านวน ๗๕ ทอ่น,งานบอ่พกั คสล. ส าหรับ

ทอ่ ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อม

บอ่พกั จ านวน ๘ แหง่ 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ ๖๙,๐๐๐ ม. ๑๕ กองช่าง P

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายบา้นนายสมศักด์ิ-นายโสฬส โดยซ่อมถนน คสล.

ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 

๙๐.๐๐  ตร.ม.



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก ซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู่ ๑๒-๑๓(ถนนเทวดา) ๓๕๐,๐๐๐ ม. ๘ กองช่าง P

หมู่ ๑๒-๑๓(ถนนเทวดา)

๓๒ โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ ๑๙๕,๐๐๐ ม. ๗ กองช่าง P

หมู่ ๑๔

๓๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองมว่ง-หว้ยไผ่ ๔๙๐,๐๐๐ ม. ๒๐ กองช่าง P

ถนนลาดยาง เส้นหนองมว่ง-

หว้ยไผ่

๓๔ โครงการกอ่สร้างหอถังสูง กอ่สร้างหอถังสูง (Elevated Tank) ขนาดความ ๔๙๐,๐๐๐ ม. ๒๐ กองช่าง P

ระบบประปาแบบคอนกรีต จุ ๓๐ ลูกบาศกต่์อชั่วโมง พร้อมประสานทอ่น้ าขึ้น

เสริมเหล็ก หมู่ ๙ ถังสูง (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า)

๓๕ โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า ติดต้ังระบบสูบน้ าบาดาล พร้อมชุดจ่ายน้ า ๑๘๐,๐๐๐ ม. ๒๐ กองช่าง P

บาดาล พร้อมชุดจ่ายน้ า

หมู่ ๑๑

๓๖ โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า ติดต้ังระบบสูบน้ าบาดาล พร้อมชุดจ่ายน้ า ๓๕๓,๐๐๐ ม. ๒๐ กองช่าง P

บาดาล พร้อมชุดจ่ายน้ า จ านวน ๒ จุด

หมู่ ๑๗ จ านวน ๒ แหง่



ล าดบั งบ สถานที่ หน่วย
ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๓๗ โครงการซ่อมสร้างถนนลาด เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Cape Seal  ๔๙๐,๐๐๐ ม. ๒๐ กองช่าง P

ยาง สายบา้นหนองมว่ง - บา้น แบง่เปน็ ๕ ช่วง

หว้ยไผ่ หมู่ ๑๐ ช่วงที่ ๑ กม ๕+๗๗๐   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ กม ๘+๓๐๐   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร 
ช่วงที่ ๓ กม ๙+๔๐๐   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
ช่วงที่ ๔ กม ๑๑+๕๐๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
ช่วงที่ ๕ กม ๑๒+๗๐๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร
หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร

38 โครงการซ่อมสร้างถนนคอน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ๒๕๕,๐๐๐ P

กรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบา้น กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
วังรางใหญ่ หมู่ ๖ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

39 โครงการซ่อมสร้างถนนคอน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๔๐,๐๐๐ P

กรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น ๕-๘ เมตร ระยะทาง ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 -ถนนลาดยาง หมู่ ๕ หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๒.๕๐ ตารางเมตร


