
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

วัน/เดือน/ป ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

15 ม.ค. 61 ปรับเกรดผิวจราจรถนนภายใน 
หมู่บ้านหนองสะแก หมู่ 5 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร 

27,000 

15 ม.ค. 61 ปรับเกรดผิวจราจรถนนภายใน 
หมู่บ้านยาง หมู่ 6 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 4,600 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,000 ตารางเมตร 

50,000 

15 ม.ค. 61 ปรับเกรดผิวจราจรถนนภายใน 
หมู่บ้านหนองแดง หมู่ 7 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 11,000 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 55,000 ตารางเมตร 

120,000 

15 ม.ค. 61 ปรับเกรดผิวจราจรถนนภายใน 
หมู่บ้านพันธ์เจรญิ หมู่ 12 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร 

66,000 

15 ม.ค. 61 ปรับเกรดผิวจราจรถนนภายใน 
หมู่บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ 14 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 8,300 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 41,500 ตารางเมตร 

91,000 

15 ม.ค. 61 ปรับเกรดผิวจราจรถนนภายใน 
หมู่บ้านโคกเจรญิ หมู่ 15 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 25,000 ตารางเมตร 

55,000 

25 ม.ค. 61 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
หมู่ 6 

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร 
จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 32 เมตร  
หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 

277,000 

25 ม.ค. 61 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
เดื่อ หมู่ 5 (คุ้มหนองสะแก) ซอย 4 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 

143,000 

26 ม.ค. 61 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
พันธ์เจริญ หมู่ 12 (ซอย 2) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร 

240,000 

26 ม.ค. 61 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
โคกเจรญิ หมู่ 15 (ถนนรอบบ้าน
ด้านทิศตะวันตก-วัดโคกเจริญ) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 

216,000 

29 ม.ค. 61 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
พันธ์เจริญ หมู่ 12 (ซอย 1) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร 

234,000 

1 ก.พ. 61 ปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้าน
ยาง หมู่ 6 (บริเวณสายข้างบ้าน
นางไหมทอง-หนองละลมน้อย) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) หนา 0.04 ม. 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
รวมพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร 

486,000 

1 ก.พ. 61 ปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้าน
หนองแดง หมู่ 7 (บริเวณสายคุ้ม
ป่าช้า-โรงงานเก่า) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) หนา 0.04 ม. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 343 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715 ตารางเมตร 

490,000 



วัน/เดือน/ป ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

1 ก.พ. 61 ปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้าน
โคกเจรญิ หมู่ 15 (บริเวณซอยคาร์
แคร์-ประปา) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) หนา 0.04 ม. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

340,000 

23 ก.พ. 61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
สะแก หมู่ 5 (บริเวณซอย 4) 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ 

313,000 

23 ก.พ. 61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
สะแก หมู่ 5 (บริเวณซอยประปา) 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ 

356,000 

23 ก.พ. 61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแดง
หมู่ 7 (บริเวณเลียบคลอง
ชลประทาน) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ 

179,000 

23 ก.พ. 61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพันธ์เจริญ
หมู่ 12 (ซอย 3) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ 

243,000 

23 ก.พ. 61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพันธ์เจริญ
หมู่ 12 (ซอย 1 บริเวณบ้านนาย
หาบ สุขประโคน) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ 

217,000 

23 ก.พ. 61 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเจรญิ
หมู่ 15 (บริเวณซอยบ้านนายเพชร) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ 

286,000 

28 ก.พ. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านยาง 
หมู่ 6 (บริเวณหนองละลมน้อย-
ถนนลาดยาง) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,725 ตารางเมตร 

487,000 

28 ก.พ. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านโคก
เจริญ หมู่ 15 (ถนนลาดยางสายล า
ปลายมาศ-ศาลากลางบ้าน) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,480 ตารางเมตร 

430,000 

2 มี.ค. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู ่
บ้านชุมพวงธารทอง  หมู่ 14 
(บริเวณทางไปท่าทราย) 

ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร  
พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย 

170,000 

7 มี.ค. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านยาง 
หมู่ 6 (บริเวณคลองชลประทาน) 

จุดที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมเกรดปรบัแต่งเรยีบร้อย 
จุดที่ 2 เสริมดินขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมเกรดปรบัแต่งเรยีบร้อย 

271,000 



วัน/เดือน/ป ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

7 มี.ค. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านยาง 
หมู่ 6 (บริเวณบ้านนายจ าเนยีร) 

ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบร้อย 

116,000 

7 มี.ค. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนอง
แดง หมู่ 7 (บริเวณซอยบ้านนาย
ประสาน-ถนนคลองชลประทาน) 

จุดที่ 1 ท าการเสริมดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.80 
เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย 
จุดที่ 2 ท าการลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมเกรดปรบัแต่งเรยีบร้อย 

338,000 

16 มี.ค. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนอง
แดง หมู่ 7 (บริเวณซอยบ้าน 
ร.ต.ท.จริะ สุขก้อง-ถนน คสล.
คลองชลประทาน) 

จุดที่ 1 ท าการเสริมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.50 
เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย 
จุดที่ 2 ท าการเสริมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.80 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย 

177,000 

16 มี.ค. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านพันธ์
เจริญ หมู่ 12 (บริเวณทางเข้า- 
สระน้ า) 

ท าการเสริมดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.50 เมตร  
พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปรับแต่งให้เรยีบร้อย 

210,000 

16 มี.ค. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านพันธ์
เจริญ หมู่ 12 (บริเวณซอยบา้น
นายสังคม เกยนอก) 

ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปรับแต่งให้เรียบร้อย 

200,000 

16 มี.ค. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านชุมพวง
ธารทอง หมู่ 14 (บริเวณคลอง
ปรึก) 

ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปรับแต่งให้เรียบร้อย 

110,000 

16 มี.ค. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านโคก
เจริญ หมู่ 15 (บริเวณดา้นทิศ
ตะวันตกบ้านข้างโรงเรียน) 

ท าการเสริมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.50 เมตร  
พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปรับแต่งให้เรยีบร้อย 

178,000 

28 พ.ค. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านหนอง
แดง หมู่ 7 (ถนนลาดยางสายล าทะ
เมนชัย-คลองชลประทาน) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,650 ตารางเมตร 

1,354,000 

4 มิ.ย. 61 ก่อสร้างบล็อกท่อลอดเหลี่ยม 
บ้านเดื่อ หมู่ 5 (บริเวณล าตะกุด
หวาย-ล าอีเตีย้) 

ท าการก่อสร้างบล็อกท่อลอดเหลีย่ม ขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร   
ยาว 9 เมตร 2 ช่อง 

280,000 

4 มิ.ย. 61 วางท่อระบายน้ าบ้านชุมพวงธาร
ทอง หมู่ 14 (บริเวณศาลา
กลางบ้าน) 

ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 1.20 เมตร จ านวน 6 ท่อน 2 แถว 
พร้อมเทคอนกรีตดาดหลังท่อ หนา 0.15 เมตร เสริมดินปรับแต่งเรยีบร้อย 

95,000 

6 มิ.ย. 61 ก่อสร้างบล็อกท่อลอดเหลี่ยม 
บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ 14 
(บริเวณคลองปรึก) 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร 
2 ช่อง พร้อมติดบานประตรูะบายน้ า 1.20 เมตร จ านวน 2 บาน 

415,000 



วัน/เดือน/ป ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

19 มิ.ย. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู ่
บ้านยาง หมู่ 6 (ซอยบ้านนางจาก 
แก้วเกิด) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
572 ตารางเมตร 

167,000 

19 มิ.ย. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู ่
บ้านยาง หมู่ 6 (สี่แยกคุ้มบ้านตาล) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 568 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 72 ตารางเมตร 

302,000 

19 มิ.ย. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู ่
บ้านหนองแดง หมู่ 7 (บริเวณคุ้ม
ป่าช้า-โรงงานเก่า) 

ท าการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) หนา 0.04 
เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 
ตารางเมตร 

492,000 

19 มิ.ย. 61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู ่
บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 (บริเวณ
ศาลากลางบ้าน-อู่ช่างตี๋) 

ท าการเสริมผิวอสฟัลส์ติกคอนกรตี (Asphaltic concrete) 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 508 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

370,000 

20 มิ.ย. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู ่
บ้านยาง หมู่ 6 (บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกบ้าน) 

จุดที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย 
จุดที่ 2 เสริมดินกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย 

493,000 

20 มิ.ย. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู ่
บ้านหนองแดง หมู่ 7 (สายบ้าน
หนองแดง-ต าบลโนนยอ) 

ท าการเสริมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร  
พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อ 

303,000 

20 มิ.ย. 61 ปรับปรุงถนนดินภายบ้านหนอง
แดง หมู่ 7 (บริเวณบ้านนายไพ
ทูลย์-บ้านโคกเจริญ) 

ท าการเสริมดิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.80 เมตร  
พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย 

217,000 

21 มิ.ย. 61 ก่อสร้างอาคารโรงเก็บวสัด ุ
ครุภณัฑ์ อบต.ชุมพวง หมู่ 6 

ท าการก่อสร้างอาคาร คสล.ช้ันเดยีว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร  
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร 

198,000 

21 มิ.ย. 61 ต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง หมู่ 6 

ท าการต่อเตมิห้องขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 13 ตารางเมตร 

99,000 

5 ก.ย. 61 ขุดเจาะบ่อบาดาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวง หมู่ 6 

ท าการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อกว้าง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งมอเตอรเ์ครื่อง
สูบน้ าแบบจมใต้น้ า  ขนาด 1 HP 220 V. 

97,000 

13 ก.ย. 61 ปูผิวพื้นทรายล้างภายในที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
หมู่ 6 

ท าการปูพ้ืนผิวทรายล้าง  พื้นที่ 117 ตารางเมตร 50,000 



วัน/เดือน/ป ี โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

17 ก.ย. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนอง
แดง หมู่ 7 (บริเวณเลียบคลอง
ชลประทานบ้านหนองแดง-บ้าน
โคกเจรญิ) 

ท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปรมิาตร หินคลุก 375 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแตง่
เรียบร้อย 

232,000 

17 ก.ย. 61 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวง หมู่ 6 

ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง  เสาไฟสูง 6 เมตร   
ไฟหลอด LED Ultra Bright 50 วัตต ์  พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน 8 ชุด 

296,000 

17 ก.ย. 61 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแดง หมู่ 7 (บริเวณ
ทิศเหนือสระประปาและบริเวณทศิ
ใต้สระประปา) 

จุดที่ 1(บริเวณทิศเหนือสระประปา) ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 215 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุก 86 ลบ.ม. พรอ้มวาง
ท่อ คสล. Ø 0.80 ม. 2 แถว 14 ท่อน พร้อมดาดคอนกรตีหน้าท่อและหลัง
ท่อ หนา 0.15 ม. ปรับแต่งเรยีบรอ้ย 
จุดที่ 2(บริเวณทิศใตส้ระประปา) ท าการเสริมดิน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
130 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรหนิคลุก 86 ลบ.ม. ปรับแต่งเรียบร้อย 

197,000 

 
 
 


