


   ผด. 3 
งวดที่ 1  (ตุลาคม - มีนาคม)

     งวดที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน)

          งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

เจ้าของเงนิ จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) /งานงวดสุดทา้ย

ค่าวัสดุ

1 วัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด งบประมำณ 90,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58  55,366.00 34,634.00

 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส่ิงของเคร่ืองใช้ 

ต่ำง ๆ 

 - จัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติกขนำด 45 x 50 x ส ำนักปลัด งบประมำณ 30,000 ม.ค. 58 - ก.ย. 58  30,000.00 0.00

82 ซม. จ ำนวน 200 ตัวๆละ 150 บำท 

 - จัดซ้ือโต๊ะพับแบบเหล่ียม ขำโครเมี่ยม ส ำนักปลัด งบประมำณ 36,000 ม.ค. 58 - ก.ย. 58  36,000.00 0.00

เป็นโต๊ะพับหน้ำโฟเมก้ำขำวหนำ 22 มม.

ปิดขอบPVCเสริมควำมแข็งแรงด้วยเหล็ก

คำดใต้ท้องขำเหล็ก 1.2" หนำ 1.2 ม.ม. 

ชุบโครเมี่ยมมีปุม่รองขำปรับระดับ ขนำด

กว้ำง 75 ซม.ยำว180 ซม. สูง 75 ซม.

จ ำนวน 20 ตัว ๆ ละ 1,800 บำท

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด งบประมำณ 20,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 0.00 20,000.00

3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักปลัด งบประมำณ 30,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  12,400.00 17,600.00

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนักปลัด งบประมำณ 260,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  120,393.00 139,607.00

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด งบประมำณ 60,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  46,530.00 13,470.00

6 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด งบประมำณ 40,000 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 0.00 40,000.00

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถุินายน  2558

ล าดับที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินงาน



7 วัสดุอื่น ส ำนักปลัด งบประมำณ 10,000 ม.ค. 58 - เม.ย. 58  9,800.00 200.00

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ใช้ในกำร

ปฎิบัติงำนของหน่วยกู้ชีพและวัสดุดเกี่ยว

เนื่องกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยกู้ชีพ

8 วัสดอื่นจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ในงำน ส ำนักปลัด งบประมำณ 20,000        ม.ค. 58 - เม.ย. 58  14,200.00 5,800.00

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ดังนี้

    1. ข้อต่อล๊อคสำย ชนิดทองเหลือง 

ติดรถน้ ำ  ขนำด 2.5 นิ้ว

    2. วำร์วปิด - เปิดน้ ำ ท ำจำก 

ทองเหลือง ขนำด  3  นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว

    3. ข้อต่อทองเหลือ 2.5 x  2 นิ้ว 

จ ำนวน 1ตัว และวัสดุอื่นทีจ่ ำเป็นต้องใช้

ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

1 วัสดุส ำนักงำน กองคลัง งบประมำณ 80,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  60,185.00 19,815.00

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งบประมำณ 30,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 0.00 30,000.00

1 วัสดุส ำนักงำน ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  16,910.00 23,090.00

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 0.00 40,000.00

3 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 71,820 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  36,370.00 35,450.00

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 8,810.00 41,190.00

5 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 954,660 ต.ค. 57 - ก.ย. 58  603,321.68 351,338.32

6 ค่ำวัสดุอื่น ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 39,900.00 100.00

    - เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเด็ก

เตรียมเข้ำก่อนวัยเรียน

วัสดุกีฬำ ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 40,000 ม.ค. 58 - เม.ย. 58  39,875.00 125.00

1 วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง งบประมำณ 20,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58  7,425.00 12,575.00



2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง งบประมำณ 70,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58  27,890.00 42,110.00

3 วัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง งบประมำณ 150,000    ต.ค. 57 - ก.ย. 58  46,145.00 103,855.00

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง งบประมำณ 20,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58  6,700.00 13,300.00

5 วัสดุอื่น กองช่ำง งบประมำณ 62,500     ม.ค. 58 - เม.ย. 58  62,500.00 0.00

   - จัดซ้ือถังเก็บขยะมูลฝอย ชนิดยำง

รถยนต์มีฝำปิดมิดชิดพร้อมขำต้ัง 4 ขำ 

ทำสีเขียว และพ่นค ำว่ำ อบต.แวงน้อย 

ทุกถัง ขนำดกว้ำง 48 ซม. สูง 50 ซม. 

จ ำนวน 250 ถัง ๆ ละ 250 บำท

1 วัสดุส ำนักงำน

  - จัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ ส่งเสริมกำรเกษตร งบประมำณ 10,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58  6,789.00 3,211.00

  - จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 53x50 ส่งเสริมกำรเกษตร งบประมำณ 2,400       ม.ค. 58 - เม.ย. 58  2,400.00 0.00

x84 ซม. หุม้ด้วยหนัง PVCปรับระดับสูง

ต่ ำด้วยเกลียวมีทีท่้ำวแขนสองข้ำง ฐำน

มีขำ 5 แฉก ท ำจำกพลำสติกพ่นสีด ำ 

จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200 บำท

2 วัสดุกำรเกษตร ส่งเสริมกำรเกษตร งบประมำณ 10,000  5,590.00 4,410.00

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมกำรเกษตร งบประมำณ 20,000 0.00 20,000.00

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1    โครงกำรจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส ำนักปลัด งบประมำณ 100,000 เม.ย. 58 - มิ.ย. 58 0.00 100,000.00

ในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แวงน้อย  โดยติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูล 



พร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์

ทีเ่กี่ยวเนื่องต่ำงๆให้ครอบคลุมพืน้ทีบ่ริเวณ

จ ำนวน  ชุดตำมลำยละเอียดกระทรวงเทค

โนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด

2    โครงกำรจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 100,000 เม.ย. 58 - มิ.ย. 58 0.00 100,000.00

ในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แวงน้อย  โดยติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูล 

พร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์

ทีเ่กี่ยวเนื่องต่ำงๆให้ครอบคลุมพืน้ทีบ่ริเวณ

จ ำนวน  ชุดตำมลำยละเอียดกระทรวงเทค

โนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1    จ้ดซ้ือโทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ส ำนักปลัด งบประมำณ 11,000 ม.ค. 58 - เม.ย. 58  11,000.00 0.00

จ ำนวน  1  เคร่ือง

2    โครงกำรจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ส ำนักปลัด งบประมำณ 7,000 ม.ค. 58 - เม.ย. 58  7,000.00 0.00

ระบบดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ

14 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 เคร่ือง 

3    โครงกำรจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่ง กองคลัง งบประมำณ 7,000 ม.ค. 58 - เม.ย. 58  7,000.00 0.00

ระบบดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ

14 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 เคร่ือง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1   โครกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด งบประมำณ 15,000 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57  15,000.00 0.00

ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอไม่น้อยกว่ำ

18 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

2   โครกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกำรศึกษำฯ งบประมำณ 15,000 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57  15,000.00 0.00



ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอไม่น้อยกว่ำ

18 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

3   โครกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ำง งบประมำณ 15,000 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57  15,000.00 0.00

ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอไม่น้อยกว่ำ

18 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

4   โครกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนส่งเสริมกำร งบประมำณ 15,000 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57  15,000.00 0.00

ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอไม่น้อยกว่ำ กำรเกษตร

18 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์อ่ืน

1 ครุภัณฑ์งำนป้องกันและบรรสำธำรณภัย ส ำนักปลัด งบประมำณ 67,500     ม.ค. 58 - เม.ย. 58  65,500.00 2,000.00

1.จัดซ้ือท่อดูดตัวหนอนชนิดมีลวดสปริง

หุม้อยู่ในเนื้อยำงพร้อมข้อต่อเกลียวหยำบ

หัวท้ำยทองเหลือง ขนำด 3 นิ้วยำว 4.5 

เมตร จ ำนวน 1 เส้น ต้ัวไว้ 9,500.- บำท

2.จัดซ้ือ สำยส่งน้ ำดับเพลิงผลิตจำกเส้น

ใยสังเครำะห์อำบยำงภำยในและภำย

นอกขนำด 2.5 นิ้ว ยำว 20 เมตร สีแดง

พร้อมข้อต่อหัวท้ำยทองเหลือง จ ำนวน 

1 เส้น ต้ัวไว้  11,000.-บำท

3.จัดซ้ือไฟไซเรนทรงแบนกรองด้ำนนอก

สีแดง-น้ ำเงิน หลอด LED มีกล่องเสียง +

ล ำโพง ฮอร์น 100 วัตต์ ขนำด1.20เมตร

จ ำนวน 1 ตัว (ติดด้ำนหน้ำเก๋งรถกู้ชีพ) 

ต้ัวไว้ 27,000.-บำท

4.จัดซ้ือไฟไซเรนสำมเหล่ียมจุดตรวจ 



หลอดไฟข้ำง 2 จุด แผงวงกลมหลอดไฟ 

3 ชุดไฟฉุกเฉิน 1 ดวง ล้อ 8 นิ้วจ ำนวน 

4 ล้อจ ำนวน 1 ตัว ต้ังไว้ 20,000.-บำท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสรา้งสาธารณปูโภค

1     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 กองช่ำง งบประมำณ 233,800.00  ต.ค. 57 - มี.ค. 58  232,000.00 1,800.00

บำ้นดอนหนั สำยทศิเหนือวดั

   -  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

ทำงทศิเหนือวดัจำกถนนลำดยำงสำยแวงน้อย - ทำ่วดั

ถึงถนน คสล.สำยทกัษณิพฒันำ 1 สภำพผิวจรำจรเดิม

เปน็ถนนลูกรัง กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 97.00 เมตร

โดยท ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจรำจร

กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 97.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 388 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทำงตำมสภำพพื้นที่ พร้อมปำ้ยประชำสัมพนัธ์

โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำง

ตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

ก ำหนด)

2     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 กองช่ำง งบประมำณ 237,900.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  220,560.75 17,339.25

บำ้นหนองแขม 1 สำยรอบบำ้น (ทศิใต้)

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3

บำ้นหนองแขม 1 สำยรอบบำ้น (ทศิใต้) สภำพผิวจรำจรเดิม

เปน็ถนนลูกรังกวำ้ง 4.00 เมตรยำว 255.00 เมตรโดยท ำ



กำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 

เมตรยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวำ่ 400 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง กวำ้งข้ำง

ละ 0.50 เมตร พร้อมปำ้ยประชำสัมพนัธโ์ครงกำร

จ ำนวน 1 ปำ้ย (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบ

แปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

3     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 กองช่ำง งบประมำณ 57,900.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  56,500.00 1,400.00

บำ้นอีโล  ซอยพอ่พล

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

บำ้นอีโล  ซอยบำ้นพอ่พล สภำพผิวจรำจรเดิม

เปน็ถนนลูกรังกวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 40.00 เมตร โดย

ท ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจรำจรกวำ้ง

2.50 เมตร ยำว 40.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 100 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำง

ตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

ก ำหนด)

4     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 กองช่ำง งบประมำณ 85,600.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  84,500.00 1,100.00

บำ้นอีโล  ซอยพอ่หนู

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

บำ้นอีโล ซอยบำ้นพอ่หนู สภำพผิวจรำจรเดิมเปน็ถนน

ลูกรัง กวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 60.00 เมตร โดยท ำกำร

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 2.50

เมตร ยำว 60.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวำ่ 150 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำม

สภำพพื้นที่ (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลน



ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

5     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 กองช่ำง งบประมำณ 98,700.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  97,500.00 1,200.00

บำ้นศรีเมือง สำยศรีเมือง - หญ้ำคำ

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12

บำ้นศรีเมือง สำยศรีเมือง - หญ้ำคำ สภำพผิวจรำจร

เดิมเปน็ถนนลูกรัง กวำ้ง 7.00 เมตร ยำว 120 เมตร

โดยท ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจร

กวำ้ง 5 เมตร ยำว 34 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้น

ที่ไม่น้อยกวำ่ 170 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง

ข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบ

แปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

6     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 กองช่ำง งบประมำณ 46,800.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  45,500.00 1,300.00

บำ้นอีโล ซอยเซียนตำ

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

บำ้นอีโล ซอยเซียนตำผิวจรำจรกวำ้ง 4 เมตร ยำว 20 เมตร

หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 80 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงกวำ้งข้ำงละ 0.5 เมตร (รำยละ

เอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

7     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 กองช่ำง งบประมำณ 51,600.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  50,500.00 1,100.00

บำ้นอีโล ซอยแม่ทองจันทร์

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

บำ้นอีโล ซอยบำ้นแม่ทองจันทร์ สภำพผิวจรำจรเดิมเปน็

ถนนลูกรังกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 60 เมตร โดยท ำกำร

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจรำจรกวำ้ง 3 เมตร



ยำว 30 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่

90 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร

(รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

8     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 กองช่ำง งบประมำณ 130,900.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  129,400.00 1,500.00

บำ้นปำ่เปง้ ซอยสันติ 

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

บำ้นปำ่เปง้ ซอยสันติ สภำพผิวจรำจรเดิมเปน็ถนน

ลูกรัง กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 500 เมตร โดยท ำกำรก่อ

สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 4 เมตร

ยำว 55 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่

220 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50

เมตร พร้อมปำ้ยโครงกำรจ ำนวน 1 ปำ้ย (รำยละเอียด

กำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แวงน้อยก ำหนด)

9     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบำ้น กองช่ำง งบประมำณ 36,400.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  35,500.00 900.00

นำยสมบติั หมู่ 13 บำ้นหนองแขม 2

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่13

บำ้นหนองแขม 2 สำยบำ้นนำยสมบติั สภำพผิวจรำจร

เดิมเปน็ถนนดิน กวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 25 เมตร โดย

ท ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจรำจรกวำ้ง

2.50 เมตร ยำว 25 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกวำ่ 62.5 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง

ตำมสภำพพื้นที่ (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)



10     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบำ้น กองช่ำง งบประมำณ 121,700.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  120,000.00 1,700.00

พอ่ประสิทธิ ์หมู่ 13 บำ้นหนองแขม 2

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13

บำ้นหนองแขม 2 สำยบำ้นพอ่ประสิทธิส์ภำพผิวจรำจรเดิม

เปน็ถนนดินกวำ้ง 3 เมตร ยำว 70 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 210 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทำงตำมสภำพพื้นที่ (รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบ

แปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

11    โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ภำยในหมู่บำ้น หมู่ 10 กองช่ำง งบประมำณ 135,000.00 ต.ค. 57 - มี.ค. 58  119,000.00 16,000.00

บำ้นนำจำน 

   - ด ำเนินกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ภำยในหมู่บำ้น

หมู่ 10 บำ้นนำจำน จำกบำ้นนำงจันทร์ สิมหลวง - ที่นำ

นำยบญุส่ง  สวนไผ่ โดยใช้ทอ่ คสล. 0.40 ผ่ำคร่ึงหนึ่ง

ท ำเปน็รำงระบำยน้ ำ กวำ้ง 0.40 เมตร ยำว 190 เมตร

ลึก 0.20 เมตร หนำ 0.04 เมตร พร้อมเทคอนกรีตด้ำน

ข้ำงขอบทอ่ กวำ้ง 0.50 เมตร หนำ 0.05 เมตรพร้อม

ฉำบเรียบตำมสภำพพื้นที่และวำงทอ่ คสล.ทำงเข้ำบำ้น

ขนำด 0.25 x 1.00 เมตร จ ำนวน 12 จุด และตัดถนน

คอนกรีต จ ำนวน 3 จุด  ๆ ละ 4 เมตร ยำว 60 เมตร

พร้อมเทคอนกรีต กวำ้ง 1.50 เมตร ยำว 60 เมตร

หนำ 0.10 เมตร ควำมยำวรวมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ

250 เมตร พร้อมปำ้ยโครงกำร จ ำนวน  1  ปำ้ย 

(รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลนที่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด)

12 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำผิวดินขนำดกลำงบำ้น กองช่ำง เงินอุดหนุน 2,394,000.00 ต.ค. 57 - มิ.ย. 58  2,388,500 5,500.00



โนนศิลำ หมู่ที่ 9 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย เฉพำะกิจ

อ ำเภอแวงน้อย  จังหวดัขอนแก่น พ.ศ.2558

13   ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กองช่ำง เงินอุดหนุน 4,651,000.00 ต.ค. 57 - มิ.ย. 58  4,638,000 13,000.00

สำยแยกทำงหลวงหมำยเลข2065 - บำ้นดอนหนัหนองม่วง เฉพำะกิจ

หมูที่ 2 กวำ้ง 6 เมตร ยำว 1,272 เมตร พ.ศ. 2557

14   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นแวงน้อย กองช่ำง เงินอุดหนุน 493,000.00 ต.ค. 57 - มิ.ย. 58  488,000.00 5,000.00

หมู่ที่ 1 สำยจำกเขตเทศบำลแวงน้อย - หนองนำเมือง ทัว่ไป

โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้ง 5 ม. ยุทธศำสตร์

ยำว 175 ม. หนำ 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 875 ตร.ม. พัฒนำ

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.5 เมตร และติดต้ังปำ้ย ประเทศ

โครงกำร 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ องค์กำร พ.ศ. 2557

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด

15   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบำ้นหนองแขม1 กองช่ำง เงินอุดหนุน 340,000.00 ต.ค. 57 - มิ.ย. 58  337,500.00 2,500.00

หมู่ที่ 3 สำยรอบบำ้นทศิใต้  ทัว่ไป

โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้ง 4 ม. ยุทธศำสตร์

ยำว 155 ม. หนำ 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 620 ตร.ม. พัฒนำ

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.2 เมตร และติดต้ังปำ้ย ประเทศ

โครงกำร 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ องค์กำร พ.ศ. 2557

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด

16   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบำ้นหนองแขม2 กองช่ำง เงินอุดหนุน 220,000.00 ต.ค. 57 - มิ.ย. 58  218,000.00 2,000.00

หมู่ที่ 13 สำยต้นไทร ทัว่ไป

โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้ง 4 ม. ยุทธศำสตร์

ยำว 100 ม. หนำ 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 400 ตร.ม. พัฒนำ

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.5 เมตร และติดต้ังปำ้ย ประเทศ



โครงกำร 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ องค์กำร พ.ศ. 2557

บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยก ำหนด


