โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) ภายในตําบลหนองสาหร่าย(ตามแบบรายละเอียดที่
เทศบาลกําหนด) จํานวน ๑๗ โครงการ
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณสายคลองจากบ้าน น.ส.น้ําเชื่อม คําภิมาบุตร ถึง
คลองชลประทาน(คลองใหญ่) หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๖๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๘๘,๑๐๐ บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ บุญยินดี ถึง ถนนลาดยาง
สายดอนเจดีย์-หนองสาหร่าย หมูท่ ี่ ๑ บ้านสระลุมพุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓ ลบ.ม.) และปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๑๗,๙๐๐ บาท
3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(โดยลงหินคลุก)บริแวณบ้านนางสําเนียง ยับเสน ถึงบ้านนายสํารวย ยาง
หลวง หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑
ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๑๓,๙๐๐ บาท
4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริแวณไร่นายพิพัฒน์ ลอพิริยะกุล ถึง สะพานหน้าบ้าน
นายสมปอง กระต๋ายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย งบประมาณ
๑๘๙,๙๐๐ บาท
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณคลองประปาไร่นายกิตติ เหลืองเสงี่ยม ถึงเขต
ติดต่อ ตําบลอุโลกสี่หมื่น หมูท่ ี่ 1 ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๓๕,๖๐๐ บาท
6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณถนนสายหนองต้นนุ่น จากบ้านนายประสิทธิ์ ใจ
ตรง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา
๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท
7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนางสาวประไพ สมคิด ถึงบ้านนายยงยุทธ
บุญยินดี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๘๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่นอ้ ย
กว่า ๕๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๑๖,๙๐๐ บาท
8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณถนนสายกลางทุ่งจากถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองสาหร่าย ถึง คลองทิ้งน้าํ จระเข้สามพัน หมู่ท๘ี่ บ้านใหม่พัฒนา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐ ม. หนา
๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๓ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐บาท

9.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายปุ่น พึ่งประสพ ถึงนานางสาววนิดา
สุขพันธ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๙๔ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๓๑,๘๐๐ บาท
10.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนางแหวน ศุภราช ถึงบ้านนางรุ่งศรี ศุภ
ราช หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑๘ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท
11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนางต้ม สุขพรหม ถึงนานายไข่ บุญยินดี
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕
ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท
12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณแยกที่ราชพัสดุไปไร่นายประธาน กาญจน
เพิ่มพูล ถึงไร่ พ.ต.อ.พรเทพ ยังเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖.๘๘ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๑๒,๕๐๐ บาท
13โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณทางแยกธนาคารต้นไม้ ถึงนา นายระวี กล่อม
กําเนิด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
๒๑๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๗๑,๒๐๐ บาท
14.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณรอบคันสระน้ํา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ
งบประมาณ ๑๐,๑๐๐ บาท
15.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายไสว ศิริโฉม ถึงคลองส่งน้ําหนอง
ฟักทอง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๓๓,๙๐๐ บาท
16.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณนา นางรัตนา แจ่มสุวรรณ ถึงนา นายวีระพล
ศิริจารุวร หมูท่ ี่ ๖ บ้านหนองทราย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๕๐,๘๐๐ บาท
17.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายไสว ศิริโฉม ถึงโรงเรียนเกียรติวัธน
เวคิน๒ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(หรือปริมาณหินคลุกไม่นอ้ ย
กว่า ๒๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ งบประมาณ ๖๗,๘๐๐ บาท

