
ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ กอ่หนีผู้กพัน เบกิจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนมุติั คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๑ ถนนสายบา้นนายระยอง 350,000       350,000                350,000             - เงินสะสม

แย้มกล่ิน - โรงน้ าด่ืมซันสไมล์ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร สัญญา 18/2561

ยาว ๑๓๘ เมตร สภาพใหม ่ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ลว. 22 ม.ีค. 2561

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร งบประมาณ เร่ิม 23 ม.ีค. 2561

๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหา้หมืน่บาทถ้วน-) ส้ินสุด 20 ม.ิย. 2561

2 โครงการขุดลอกคลองบา้นวังขอน หมูท่ี่ ๒ บริเวณที่ดินนางพะเยาว์ 485,000       485,000                485,000             - เงินสะสม

คงทรัพย์ - บริเวณที่ดินนายวิเชียร ไผ่แสวง สภาพเดิม เปน็คลองน้ าเดิมสภาพ สัญญา 11/2561

ต้ืนเขิน ขนาดความกว้างเฉล่ีย ๒๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ความลึกเดิมเฉล่ีย ลว. 2 ม.ีค. 2561

๓.๖๕๒ เมตร สภาพใหม ่คลองบา้นวังขอน ขนาดความกว้างเฉล่ีย ๒๔ เมตร เร่ิม 3 ม.ีค. 2561

ความยาว ๒๖๐ เมตร ความลึกใหมเ่ฉล่ีย ๖.๑๖๒ เมตร ดินขุดปริมาตรไมน่อ้ยกว่า ส้ินสุด 30 ม.ิย. 2561

๑๓.๖๐๓.๓๓ ลูกบาศกเ์มตร งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (-ส่ีแสนแปดหมืน่-

หา้พันบาทถ้วน-)

3 โครงการเปดิทางใหม ่หมูท่ี่ ๓ ถนน ถนนสายจากบริเวณ 265,000       265,000                265,000             - เงินสะสม

บา้นนางสมศรี ทางกาย - บริเวณบา้นนายวีระ วิเชียรศาสตร์ หมูท่ี่ ๓ บา้นวังทะลุ สัญญา 31/2561

สภาพเดิม ถนนเดิม เปน็ปา่รกร้างและร่องน้ า สัญจรไมไ่ด้ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ลว. 20 เม.ย 2561

ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมปีริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า ๖๐๐ เร่ิม 21 เม.ย 2561

ลูกบาศกเ์มตร งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมืน่หา้พันบาทถ้วน-) ส้ินสุด 19 ม.ิย. 2561

รายงานผลการด าเนนิงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2561 ( เงินสะสม ) คร้ังที่ 2



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ กอ่หนีผู้กพัน เบกิจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนมุติั คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

4 โครงการซ่อมแซมฝาย บา้นวังทะลุ หมูท่ี่ ๓ สภาพเดิม เปน็ฝายน้ าล้น 134,000       134,000                134,000             - เงินสะสม

สภาพช ารุดเสียหาย สภาพใหม ่ท าหชู้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด สัญญา 19/2561

ความยาว ๙ เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร งบประมาณ ลว. 23 ม.ีค 2561

๑๓๔,๐๐๐.- บาท (-หนึง่แสนสามหมืน่ส่ีพันบาทถ้วน-) เร่ิม 24 ม.ีค. 2561

ส้ินสุด 21 ก.ค. 2561

5 โครงการเปดิทางใหม ่หมูท่ี่ ๔ ถนนสายจากหลังโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 233,000       233,000                233,000             - เงินสะสม

๓๐๔ - ถนนลาดยางบา้นระเบาะนา หมูท่ี่ ๔ สภาพเดิม ถนนเดิม เปน็ปา่รกร้าง สัญญา 28/2561

สัญจรไมไ่ด้ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร สภาพใหม ่ถนนลูกรัง ลว. 18 เม.ย 2561

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมปีริมาตรดินลูกรัง เร่ิม 19 เม.ย 2561

ไมน่อ้ยกว่า ๑,๑๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมืน่- ส้ินสุด 17 ม.ิย. 2561

สามพันบาทถ้วน-)

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๔ ถนนสายบริเวณบา้นนายทองสุข 253,000       253,000                253,000             - เงินสะสม

สมศิริ - โรงงานยูนโิก ้หมูท่ี่ ๔ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว สัญญา 21/2561

๘๐ เมตร สภาพใหม่ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ลว. 26 ม.ีค. 2561

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐.- บาท เร่ิม 27 ม.ีค. 2561

(-สองแสนหา้หมืน่สามพันบาทถ้วน-) ส้ินสุด 25 พ.ค. 2561

รายงานผลการด าเนนิงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ กอ่หนีผู้กพัน เบกิจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนมุติั คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ ๓ ถนนสายหอพักนายปิน่ศักด์ิ 63,000        63,000                  63,000               - เงินสะสม

ปยินธิิวัฒน ์- สามแยกทางไปบา้นหนองแสง หมูท่ี่ ๖ สภาพเดิม ถนนลูกรัง สัญญา 131/2561

เปน็หลุมเปน็บอ่ ระดับถนนต่ าน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลว. 11 เม.ย 2561

สภาพใหม่ ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เร่ิม 11 เม.ย 2561

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศกเ์มตร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท ส้ินสุด 11 พ.ค. 2561

(-หกหม่ืนสามพันบาทถ้วน-)

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ ๕ บา้นคลองประดู่ 283,000       283,000                283,000             - เงินสะสม

สายถนนลาดยาง ๓๐๒๓ - ฝายกัน้น้ าบา้นคลองประดู่ หมูท่ี่ ๕ สภาพเดิม สัญญา 30/2561

ถนนดินเดิม เปน็หลุมเปน็บอ่ ระดับถนนต่ าน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ลว. 19 เม.ย 2561

ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกว่า เร่ิม 20 เม.ย 2561

๑,๖๒๐ ลูกบาศกเ์มตร งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมืน่- ส้ินสุด 18 ม.ิย. 2561

สามพันบาทถ้วน-)

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง แยกทางหลวง ๓๐๒๓ - สุดถนน คสล. 126,000       126,000                126,000             - เงินสะสม

หมูท่ี่ ๕ บริเวณบา้นนายเจษฏาภรณ์ วิมติุกร สภาพเดิม ถนนลูกรัง เปน็หลุม สัญญา 29/2561

เปน็บอ่ ระดับถนนต่ าน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลว. 19 เม.ย 2561

สภาพใหม่ ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เร่ิม 20 เม.ย 2561

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า ๗๒๐ ลูกบากศ์เมตร งบประมาณ ส้ินสุด 18 ม.ิย. 2561

๑๒๖,๐๐๐.- บาท (-หนึง่แสนสองหมืน่หกพันบาทถ้วน-)

รายงานผลการด าเนนิงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ กอ่หนีผู้กพัน เบกิจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนมุติั คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๖ สายสุดนน คสล. บริเวณที่ดิน 253,000       253,000                253,000             - เงินสะสม

นายพิชัย ต้ังใจรบ หมูท่ี่ ๖ - บริเวณสามแยกสวนยางพารา สภาพเดิม ถนนลูกรัง สัญญา 20/2561

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สภาพใหม ่ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ลว. 23 ม.ีค. 2561

ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร เร่ิม 24 ม.ีค. 2561

งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหา้หมืน่สามพันบาทถ้วน-) ส้ินสุด 22 พ.ค.. 2561

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๗ ถนนสายจากแยกบริษทั ซีซี 255,000       255,000                255,000             - เงินสะสม

วุฒิชิป - ถึงบริเวณสระน้ าทุ่งพญาจ่าย หมูท่ี่ ๗ บา้นทุ่งบวังาม สภาพเดิม สัญญา 15/2561

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สภาพใหม ่ถนน คสล. ลว. 20 ม.ีค. 2561

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า เร่ิม 21 ม.ีค. 2561

๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหา้หมืน่หา้พันบาท- ส้ินสุด 19 พ.ค.. 2561

ถ้วน)

รายงานผลการด าเนนิงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2561


