
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561เวลา  09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  (ช้ัน 2) 

************************ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง   ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ     

   1.1  ........................................................................................... 

    1.1……………………………………………………………………...………………………….

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ)  ครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อทราบ 

3.1 รายงานผลการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)   

มติท่ีประชุม  รับทราบฯ จ านวน ..........................  เสียง 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ญัตติที่ต้องพิจารณา 

4.1  ญัตตกิารพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบฯ จ านวน ..........................  เสียง 

  ไม่เห็นชอบฯ จ านวน ..........................  เสียง 

  งดออกเสียงฯ จ านวน ..........................  เสียง 

 4.2  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 6 

โอนลด กองช่าง 

1. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน  

(๐๐๒๔๐)  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ฯ(๐๐๒๔๑)  หมวด ค่าวัสดุ  

ประเภท  ค่าวัสดุ  รายละเอียด ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ

ตั้งไว้ จ านวน  100,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  5,574  บาท  

คงเหลือ  94,426  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000  บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน  จ านวน  64,426  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

2. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน   

 /(00240).............. 
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(๐๐๒๔๐)  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ฯ(๐๐๒๔๑)  หมวด ค่าวัสดุ   

ประเภท  ค่าวัสดุ  รายละเอียด  ค่าจัดซือ้วัสดุก่อสรา้ง  ตัง้ไว้  50,000  

บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  4,400  บาท  คงเหลอื  45,600  บาท  

ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  

25,600  บาท   ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน  (00240) 

3. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน  

(๐๐๒๔๐)  งาน บริหารทั่วไปฯ(๐๐๒๔๒)    หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  100,000  บาท  เบิกจา่ยไปแล้ว จ านวน  

10,000  บาท  คงเหลือ  90,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี ้50,000  

บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  40,000  บาท   ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

4. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน  

(๐๐๒๔๐)  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ฯ(๐๐๒๔๑)  หมวด ค่าวัสดุ 

ประเภท  ค่าวัสดุ  รายละเอียด  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้จ านวน  30,000  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  -   บาท  

คงเหลือ  30,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000  บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน  จ านวน  10,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

5. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน  

(๐๐๒๔๐)  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ฯ(๐๐๒๔๑)  หมวด ค่าวัสดุ 

ประเภท  ค่าวัสดุ  รายละเอียด  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งงบประมาณ

ที่ตั้งไว้จ านวน  30,000  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  -   บาท  

คงเหลือ  30,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000  บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน  จ านวน  10,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

6. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน  

(๐๐๒๔๐)  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ฯ(๐๐๒๔๑)  หมวด ค่าวัสดุ 

ประเภท  ค่าวัสดุ  รายละเอียด  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งบประมาณ

ที่ตั้งไว้จ านวน  10,000  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  -   บาท  

คงเหลือ  10,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000  บาท งบประมาณ

คงเหลือหลังโอน  จ านวน  -    บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

7. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน  

(๐๐๒๔๐)  งาน ไฟฟ้าถนน(๐๐๒๔๒) หมวด ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  
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ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียด โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงรางระบายน้ า งบประมาณตั้งไว้  100,000 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 

จ านวน  -   บาท  คงเหลอื  100,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000  

บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน  50,000  บาท   ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

โอนเพิ่ม กองช่าง 

1. ด้าน บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน เคหะและชุมชน

(๐๐๒๔๐) งาน ไฟฟ้าและถนน  (๐๐๒๔1)  หมวด ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท   โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน  

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้   (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ 300,000  บาท 

เบิกจ่ายไปแล้ว   179,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ   119,543  

บาท  ขอโอนเพิ่ม  200,000  บาท  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิน้  

319,543  บาท  

 มติท่ีประชุม  อนุมัตฯิ  จ านวน ..........................  เสียง 

  ไม่อนุมัตฯิ จ านวน ..........................  เสียง 

  งดออกเสียงฯ จ านวน ..........................  เสียง 

โอนลด ส านักปลัด 

1. ด้าน บริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  

หมวด ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท   โครงการจัดซื้อ

รถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งไว้ 2,400,000  บาท เบิกจา่ยไปแล้ว   

1,930,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ   470,000 บาท  ขอโอนลด  

49,000  บาท  รวมเป็นคงเหลอืหลังโอ  421,000  บาท  

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด 

1. ด้าน บริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  

หมวด ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท   โครงการจัดซื้อซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ  49,000  บาท (รายละเอียดดังนี ้ซุ้ม

เฉลิมพระเกียรตริาชการที่ 10 ขนาด 2.50x4.60 ม. กรอบไฟเบอร์

กลาสขนาด 1.60x2.40 ม. ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 4.00x2.00 ม. 

ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20x2.50 ม. ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1.00 ม. 

ครุฑ ขนาด 0.50 ม. พานพุ่มเงนิ-ทอง ขนาด 1.00 ม.พร้อมติดตั้ง) 

 มติท่ีประชุม  อนุมัตฯิ  จ านวน ..........................  เสียง 

  ไม่อนุมัตฯิ จ านวน ..........................  เสียง 

งดออกเสียงฯ จ านวน ..........................  เสียง 



4.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3                                              /ข้อความ........... 
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ข้อความเดิม 

1.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมูท่ี่ 4  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี 

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองขา้ง ข้างละ 

0.30-0.50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 20.40 ลบ.ม.                       

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลโอโลก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง จากถนน คสล.เดิม – 

ทางโค้งเข้าบ้าน บ้านนกเขทอง หมูท่ี่ 4 งบประมาณ 346,000 บาท  

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงดินถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 206 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ปริมาตรดิน

ลูกรังไม่น้อยกว่า 247.2 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโอโลก าหนด) สถานที่

ก่อสร้าง สายนางวาสนา – เชื่อมตอ่ หมูท่ี่ 11 บ้านโนนดินจ่ี  หมูท่ี่ 5  

งบประมาณ 329,100 บาท   

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่ 6   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 

0.30-0.50 เมตร   ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 22.5 ลบ.ม. พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโอโลก าหนด) สถานที่ก่อสรา้ง สายนานายครรชิต –  ไปภูหยวก  

บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 313,800  บาท   

4.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ปริมาตร

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโอโลก าหนด)สถานที่ก่อสรา้ง สายบ้านนายหนูพบ–บ้านนาง

มะลิ บ้านหนองแวง หมู่ 9 งบประมาณ 80,300  บาท  5.. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9    

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 61.50 ตร.ม.   (รายละเอียดตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลโอโลก าหนด)สถานที่ก่อสรา้ง สายบ้านนายเจียม  บ้าน

หนองแวง  หมูท่ี่ 9 งบประมาณ 29,500  บาท   



6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9    

/ปริมาณ......... 
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ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 76  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 228  ตร.ม.งานดินลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  45.6 ลบ.ม.  

 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโอโลก าหนด)สถานที่

ก่อสร้าง สายหนองสาธารณะบ้านช่างทุม  บ้านหนองแวง  หมูท่ี่ 9   

    งบประมาณ 111,800  บาท   

    7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ลงดินลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.30-0.50 

เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  7.5 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล

ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง จากถนน คสล.เดิมสายบ้านนางทองปาน  บ้าน

หนองแวง  หมูท่ี่ 9  งบประมาณ 129,100  บาท  

    8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18  

เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืทีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลโอโลก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนานางร าพันธ์ – 

นานางเดือน บ้านค้าว หมู่ที่ 13   

ข้อความใหม่  

1.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมูท่ี่ 4  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองขา้ง ข้างละ 

0.30-0.50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 20.40 ลบ.ม.                       

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐาน ท.1-01) สถานที่ก่อสรา้ง จากถนน คสล.เดิม – ทางโค้งเข้า

บ้าน บ้านนกเขทอง หมูท่ี่ 4 งบประมาณ 346,000 บาท   

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.ลงดินถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 206 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ปริมาตรดิน

ลูกรังไม่น้อยกว่า 247.2 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)   สถานที่ก่อสร้าง สายนาง



วาสนา – เชื่อมตอ่ หมูท่ี่ 11 บ้านโนนดินจี่  หมูท่ี่ 5 งบประมาณ 

329,100 บาท                                                   /3.โครง.............. 
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3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่ 6   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ 

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.30-

0.50 เมตร   ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 22.5 ลบ.ม. พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-

01)สถานที่ก่อสรา้ง สายนานายครรชิต –  ไปภูหยวก  บ้านหนองตาไก้  

หมู่ที่ 6  งบประมาณ 313,800  บาท   

4.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ปริมาตร

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25.20ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน                       

ท.1-01) สถานที่ก่อสรา้ง สายบ้านนายหนูพบ – บ้านนางมะลิ บ้าน

หนองแวง  หมูท่ี่ 9 งบประมาณ 80,300  บาท   

5.. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 61.50 ตร.ม.   (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.

1-01)ถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเจยีม  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 9  

    งบประมาณ 29,500  บาท   

    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9    

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 76  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 228  ตร.ม. งานดินลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 45.6 ลบ.ม.(รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)สถานที่ก่อสรา้ง สายหนองสาธารณะบ้าน

ช่างทุม บ้านหนองแวง หมู9่ งบประมาณ 111,800  บาท   

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.ลงดินลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.30-0.50 เมตร 

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  7.5 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)สถานที่ก่อสรา้ง จาก

ถนน คสล.เดิมสายบ้านนางทองปาน  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 9  

งบประมาณ 129,100  บาท  

    8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 



ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื

พืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืทีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. พร้อมป้าย 

/ประชาสัมพันธ์.......... 
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ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)  

    สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนานางร าพันธ์ – นานางเดือน บ้านค้าว หมู่ที่ 13   

    งบประมาณ 315,600 บาท                                           

มติท่ีประชุม  อนุมัตฯิ  จ านวน ..........................  เสียง 

  ไม่อนุมัตฯิ จ านวน ..........................  เสียง 

  งดออกเสียงฯ จ านวน ..........................  เสียง 

4.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 

    ข้อความเดิม 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนตุน่ หมู่ที่ 2 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+110.50 ขนาดผวิจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 552.50 ตร.ม. ลงหินนคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง 

กว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) 

ช่วงที่ 2 STA 0+110.50 – STA 0+281.50 ขนาดผิวจราจร กว้าง  

4.00 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15เมตร หรอืมีพืน้ที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 684 ตร.ม. ลงหินนคลุกไหล่ทางทั้งสองขา้ง กว้าง 0.50 เมตร 

(ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) 

ช่วงที่ 3 ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 21 ตร.ม. ลงหนินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร (ตาม

แบบ อบต.โอโลก าหนด) 

ช่วงที่ 4  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 98.50 ตร.ม. ลงหนินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร 

(ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) 

ช่วงที่ 5  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 27.75  ตร.ม. วางท่อระบายน้ า คสล. .มอก.ช้ัน 3 Ø0.40x1.00 

เมตร จ านวน 20 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรยีบร้อย  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด)

สถานที่กอสร้าง สายหนา้โรงเรียนเนรมติศกึษา บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2

งบประมาณ 763,000 บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที่ 3 



ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+250 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

750.00 ตร.ม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย                                  

(ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง สายกุดค้าว – ล าน้ าพรม  

/บ้านค้าว......... 
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บ้านค้าว หมูท่ี่ 13งบประมาณ 373,000  บาท 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู ่4 

ช่วงที่ 1 STA 0+000 – 0+080 ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (ตามแบบ 

อบต.โอโลก าหนด) 

ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. 

ช่วงที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.50 ตร.ม.สถานที่ก่อสรา้ง สายป้อมยาม-โปร่งหนิ

ขาว บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 221,000  บาท 

4.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจ่ี หมู่ 5 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+142 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 710 ตร.ม. ลงหินนคลุกไหล่ทางข้างซ้าย กว้าง 0.50 เมตร 

(ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด)                                         

ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 26 ตร.ม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.

โอโลก าหนด)สถานที่ก่อสร้าง สายนานายจวน – บ้านนางรัชนีกร บ้านโนน

ดินจ่ี หมู่ที่ 5 งบประมาณ  383,000  บาท 

5.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที ่6 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+089 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 356 ตร.ม. ลงหนิคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร  

ช่วงที่ 2 STA 0+000 – STA 0+015ขนาดผวิจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 15 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 60 

ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.โอโล

ก าหนด)สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าบ้านนายหัน – วัดใหม่เจริญเรอืงศรี 

บ้านหนองตาได้ หมูท่ี่ 6 งบประมาณ  222,000  บาท 

6.  โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้ยพลวง หมู่ 7  



ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+249 ขนาดผวิจราจรกว้าง 

1.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด)STA 0+070 วาง

ท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3Ø0.40x1.00 เมตร จ านวน 2 ท่อน STA 

0+209 วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3Ø0.40x1.00 เมตร จ านวน 

2 ท่อน                                                           /ช่วงที่........ 
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ช่วงที่ 2 STA 0+000-STA 0+088 ขนาดผวิจราจรกว้าง 1.50 เมตร 

ยาว 82 เมตร หนา0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า123 ตร.ม.  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด)  

สถานที่ก่อสร้าง สายถนน 201 – วัดสันติวเิวกการาม บ้านหว้ยพลวง หมู่ 7  

งบประมาณ 192,500  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 

ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+100 ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

500 ตร.ม. ลงหินคลุกทั้งสองขา้ง กว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด)สถานที่

ก่อสร้าง สายบ้านนางทองย้อย – บ้านนายบุญชู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 

งบประมาณ 265,000  บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง หมู ่8 

ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+100 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  

400 ตร.ม.พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.

โอโลก าหนด)  สถานที่ก่อสรา้ง สายบ้านพ่อทองมว้น – สามแยกหนองนก

เขียน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 204,000  บาท 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง หมู ่9 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+092 ขนาดผวิจราจรกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า 368 ตร.ม.ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 29 จตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย   

(ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายบุญสวน บ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 212,000  บาท 

10.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโอโล หมู่ 11 

ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 

ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรอืมีพืน้ที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 325 ตร.ม. ช่วงที่ 2 1. รือ้ 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่



ไม่น้อยกว่า 12.25 ตร.ม. 2.  ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 

7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตใน้อยกว่า 12.25 

ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 

ป้าย  สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางหลิ่ง บ้านโอโล หมู่ที่ 11 งบประมาณ 

174,000 บาท 
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11.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนดินจี่ หมู ่12 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+060 ขนาดผวิจราจร กว้าง  

5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 300 ตร.ม. ช่วงที่ 2  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมี

พืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างสายคันหนองแหว้ – 

บ้านายประมวล บ้านโนนดินจี่ หมูท่ี่ 12 งบประมาณ 161,000 บาท 

12. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+192 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 960ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางขา้งขวา กว้าง 0.50 เมตร 

ช่วงที่ 2  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 25.50 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) พร้อมป้ายประชา 

สัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย  สถานที่ก่อสรา้ง สายสามแยกบ้านนางเมตตา 

–บ้านนายเศรษฐวุฒิ บ้านโนนดินจ่ี หมู่ 12 งบประมาณ 501,000 บาท                                                 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+137 ขนาดผวิจราจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 411.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด) 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาง

ล าพรรณ – นานางเตอืนใจ  บ้านค้าว หมู่ที่ 13  งบประมาณ  

204,000 บาท  

ข้อความใหม่  

1.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+110.50 ขนาดผวิจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 552.50 ตร.ม. ลงหินนคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง 

กว้าง 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 

ช่วงที่ 2 STA 0+110.50 – STA 0+281.50 ขนาดผิวจราจร กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15เมตร หรอืมีพืน้ที่คอนกรีตไม่



น้อยกว่า 684 ตร.ม. ลงหินนคลุกไหล่ทางทั้งสองขา้ง กว้าง 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 

ช่วงที่ 3 ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 21 ตร.ม. ลงหนินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 
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ช่วงที่ 4  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 98.50 ตร.ม. ลงหนินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 

ช่วงที่ 5  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 27.75  ตร.ม. วางท่อระบายน้ า คสล. .มอก.ช้ัน 3 Ø0.40x1.00 

เมตร จ านวน 20 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรยีบร้อย  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐาน ท.1-01)สถานที่กอสร้าง สายหน้าโรงเรียนเนรมิตศกึษา บ้าน

โนนตุ่น หมูท่ี่ 2งบประมาณ 763,000 บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที่ 3 

ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+250 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

750.00 ตร.ม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย                                  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)  สถานที่ก่อสร้าง สายกุดค้าว 

– ล าน้ าพรม บ้านค้าว หมู่ที่ 13 งบประมาณ 373,000  บาท 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 

ช่วงที่ 1 STA 0+000 – 0+080 ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย                              

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 

ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.ช่วงที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร 

หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 8.50 ตร.ม.                    

สถานที่ก่อสรา้ง สายป้อมยาม-โปร่งหนิขาว บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 

งบประมาณ 221,000  บาท 

4.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจ่ี หมู่ที่ 5 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+142 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 710 ตร.ม. ลงหินนคลุกไหล่ทางข้างซ้าย กว้าง 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 



ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 26 ตร.ม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)สถานที่ก่อสรา้ง สายนานายจวน – บ้านนาง

รัชนีกร บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ  383,000  บาท 

5.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมูท่ี่ 6 

/ปริมาณ....... 
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ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+089 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 356 ตร.ม. ลงหนิคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 

STA 0+000 – STA 0+015ขนาดผวิจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 60 ตร.ม. 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 

ท.1-01)สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าบ้านนายหัน – วัดใหมเ่จริญเรอืงศรี 

บ้านหนองตาได้ หมูท่ี่ 6 งบประมาณ  222,000  บาท 

6.  โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้ยพลวง หมู่ 7  

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+249 ขนาดผวิจราจรกว้าง 

1.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) 

STA 0+070 วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3Ø0.40x1.00 เมตร 

จ านวน 2 ท่อน STA 0+209 วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 

3Ø0.40x1.00 เมตร จ านวน 2 ท่อน 

ช่วงที่ 2 STA 0+000-STA 0+088 ขนาดผวิจราจรกว้าง 1.50 เมตร 

ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 123 ตร.

ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐาน ท.1-01) สถานที่ก่อสร้าง สายถนน 201 – วัดสันติวเิวกการาม 

บ้านหว้ยพลวง หมู่ที่ 7  งบประมาณ 192,500  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง หมูท่ี่ 8 

ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+100 ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

500 ตร.ม. ลงหินคลุกทั้งสองขา้ง กว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-

01)สถานที่ก่อสรา้ง สายบ้านนางทองย้อย – บ้านนายบุญชู บ้านหนอง

แวง หมู่ที่ 8งบประมาณ 265,000  บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง หมูท่ี่ 8 

ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+100 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 



400 ตร.ม.พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐาน ท.1-01) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านพ่อทองมว้น – สาม

แยกหนองนกเขียน  บ้านหนองแวง หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 204,000  บาท

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง หมูท่ี่ 9

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+092 ขนาดผวิจราจรกว้าง  

/4.00……. 
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4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า 368 ตร.ม.  

ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

29 ตร.ม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐาน ท.1-01)สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายบุญสวน บ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 212,000  บาท 

10.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโอโล หมู่ที่ 11 

ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 

ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 325 ตร.ม. ช่วงที่ 2 1. รือ้ 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 12.25 ตร.ม. 2.  ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 

7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตใน้อยกว่า 12.25 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางหลิ่ง บ้าน

โอโล หมู่ที่ 11งบประมาณ 174,000 บาท              

11.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนดินจี่ หมู ่12 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+060 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 300 ตร.ม. ช่วงที่ 2  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมี

พืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.

1-01)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสรา้ง สาย

คันหนองแหว้ – บ้านายประมวล บ้านโนนดินจี่ หมูท่ี่ 12 งบประมาณ 

161,000 บาท 

12. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+192 ขนาดผวิจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 960ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางขา้งขวา กว้าง 0.50 เมตร 

ช่วงที่ 2  ขนาดผวิจราจร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 25.50 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01)   พร้อม



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกบ้าน

นางเมตตา – บ้านนายเศรษฐวุฒิ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12  งบประมาณ 

501,000 บาท 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+137 ขนาดผวิจราจร  

/กว้าง....... 

-14- 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 411.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.

1-01) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสรา้ง สาย

บ้านนางล าพรรณ – นานางเตือนใจ  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 งบประมาณ  

204,000 บาท 

ระเบียบ / ขอ้กฎหมาย 

    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ 

[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖]มาตรา  71  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑หมวด๔ข้อ ๒๗“การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ข้อ 29“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  อื่นๆ 
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