
ที่ ประเภท รายละเอียด สถานที่ งบประมาณ'63 เบกิจ่าย คงเหลือ

เงนิรายได้ เงนิสะสม อุดหนุนฯ

งบลงทุน/ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 2.50 ม. ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม. บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 39,000.00        39,000.00      -            39,000.00      

 หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 72.50 ตร.ม. ไหล่ทางกวา้งข้าง ซอย 18

ละ 0.30 ม.

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 2.50 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 65,900.00        65,900.00      -            65,900.00      

 หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 120 ตร.ม. ไหล่ทางกวา้งข้าง ซอย 18/1

ละ 0.30 ม.

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 167,500.00      167,500.00    -            167,500.00    

 หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 321 ตร.ม. ไหล่ทางกวา้งข้าง ซอย 21

ละ 0.30 ม.

4 ก่อสร้างปา้ยบอกช่ือซอย ปา้ยบอกช่ือซอย ถนนสาธารณประโยชน ์ภายใน ภายในเขตพ้ืนที ่อบต. 162,500.00      162,000.00    500.00      162,000.00    

ต าบลทา่วงัพร้าว ขนาด 0.35x0.50x2.30 ม. 

จ านวน 71 ชุด

5 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้างศาลา ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 12 ม. สูง 3.40 ม. สุสานบา้นสันควงค า 143,700.00      125,800.00    17,900.00 125,800.00    

 หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 60 ตร.ม. บา้นสันควงค า หมู่ 6

6 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 13 ม. สูง 3.50 ม. บา้นทา่วงัพร้าว หมู่ 5 390,500.00      390,000.00    500.00      390,000.00    

พร้อมตดิตัง้ราวกันตก หรือมีพ้ืนทีใ่ช้สอยไม่นอ้ยกวา่ 91 ตร.ม.

แหล่งเงนิ
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ที่ ประเภท รายละเอียด สถานที่ งบประมาณ'63 เบกิจ่าย คงเหลือ

เงนิรายได้ เงนิสะสม อุดหนุนฯ

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ขยายผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บา้นทุง่หลุก หมู่ 4 303,700.00      303,000.00    700.00      303,000.00    

จ านวน 2 ช่วง  จ านวน 2 ช่วง ช่วงที ่1 กวา้ง 1 ม. ยาว 480 ม. หนา 

0.05 ม. ช่วงที ่2 กวา้ง 1 ม. ยาว 152 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 632 ตร.ม.

8 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต กวา้ง  1.10  เมตร  ลึก  1.20  เมตร  ยาว  12  เมตร บา้นทุง่หลุก หมู่ 4 78,950.00        76,000.00      2,950.00   76,000.00      

เสริมเหล็ก  สายทางถนน  ชม. 3188

9 ปรับปรุงศาลาบริเวณสุสาน ก่อสร้าศาลาบริเวณสุสาน โดยเทพ้ืนคอนกรีตเสริม บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 238,000.00      236,000.00    2,000.00   236,000.00    

  -เหล็ก พท.ไม่นอ้ยกวา่ 196 ตร.ม. เปล่ียนฐานราก

จ านวน 8 ตน้

10 เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต กวา้ง 6.70 ม. บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 244,400.00      244,000.00    400.00      244,000.00    

คอนกรีต ถนนทางเข้าวดัดอนชัย ยาว 113 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พท.ไม่นอ้ยกวา่

 757.10 ตร.ม.

11 เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บา้นทา่วงัพร้าว  หมู่ที ่5 460,500.00      460,000.00    500.00      460,000.00    

คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) กวา้ง  4  เมตร  ยาว  354.50  เมตร  หนา  0.05  เมตร ซอย 5-6  

หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  1,418  ตารางเมตร 

แหล่งเงนิ
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12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ที ่7 113,800.00      113,500.00    300.00      113,500.00 

พ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่ 210  ตารางเมตร ไหล่ทางกวา้ง ซอย 23

ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่  

8.40 ลูกบาศก์เมตร

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร  ยาว  215 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมี บา้นสันควงค า หมู่ที ่6 458,700.00      458,000.00    700.00      458,000.00 

พ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่  860  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง ซอย 4 เลียบแม่น้ าปงิ

ละ  0.30  เมตร  หรือปริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่  25.80  ลูกบาศก์เมตร   

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง  3  เมตร ยาว  60  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมี บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ที ่7 97,800.00        97,000.00      800.00      97,000.00   

พ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่ 180 ตารางเมตร ไหล่ทางกวา้ง ซอย 10

ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่ 7.20 ลูกบาศก์เมตร 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ที ่7 80,800.00        80,500.00      300.00      80,500.00   

พ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่  147.50  ตารางเมตร ไหล่ทาง ซอย 22 

กวา้งข้างละ  0.30  เมตร หรือมีปริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่    สวนนายประภัทร

7.08  ลูกบาศก์เมตร

16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปล่ียนฝ้าเพดาน จ านวน 72 ตารางเมตร  ส านกังานองคก์ารบริหาร 56,800.00        56,000.00      800.00      56,000.00      

ส่วนต าบลทา่วงัพร้าว

3,102,550.00   3,074,200.00 28,350.00 2,325,200.00 749,000.00 -       

######

แหล่งเงนิ



หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
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