
 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

อ าเภอแวงน้อย  จงัหวดัขอนแก่น 

********** 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 2560 

-------------------- 
รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากเขตเทศบาล ถึง  
หนองนาเหมือง (ต่อจากของเดิม) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขนาด
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่และติดตั้งป้าย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อยก าหนด 
งบประมาณ 120,000 บาท  

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอบบ้าน บ้านดอนหัน 
หมู่ที่ 2 โดยถมดินยกระดับถนนตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 230 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 517.5 
ลบม. และลงหินลูกรังผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 230.00 ม. 
หนา 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง 92 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดทับเรียบ
ให้เรียบร้อย  งบประมาณ 79,700 บาท  

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองศาลเจ้าถึง  
เขียงหมู บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 สภาพถนนเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 450.00 ม. โดยด าเนินการถมดินยกระดับถนนช่วงที่ต่ า
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงเฉลี่ย  
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0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 202.5 ลบ.ม.และลงหินลูกรังผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดทับเรียบให้เรียบร้อย  
งบประมาณ 72,700 บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 
เชื่อม บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 บ้านดอนหัน หมู่ที่  2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย ก าหนด งบประมาณ 
167,400 บาท  

5. โครงการปรับปรุงถนนดินถนนทุ่งรวงทอง บ้านหนองแขม  
หมู่ที่ 3 โดยลงหินคลุกตลอดสายขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300  ตร.ม. 
และปริมาตรหินคลุก 30 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดทับเรียบให้
เรียบร้อย งบประมาณ 19,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3  
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.  Ø  0.40 x 1.00 ม. ชนิดผ่าครึ่งซีก  
วางท่อทางเข้าบ้าน ท่อ คสล. Ø  0.30 x 1.00 ม.จ านวน 10 จุด 
ๆ ละ 5 ท่อน ความยาวรวม 295  เมตร  พร้อมเทคอนกรีตจาก
ขอบข้างปากรางท่อถึงแนวรั้ว ตามสภาพพื้นที่ตลอดสายหนา 
0.10 ม. และคอนกรีตทับหลังท่อทางเข้าบ้านปรับแต่งให้
เรียบร้อยและป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ 
อบต. แวงน้อย ก าหนด งบประมาณ 230,000 บาท  

7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายล าห้วยบ่า บ้านกุดรู  
หมู่ที่ 4 โดยลงหินลูกรังตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700.00  ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,100 
ตารางเมตร และปริมาตรลูกรัง 210  ลูกบาศก์เมตร  วางท่อ 
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ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร 6 ท่อน พร้อมเกลี่ย
บดทับเรียบให้เรียบร้อย งบประมาณ 73,000 บาท  
8.โครงการก่อสร้างถนนดินซอยป่าเชือก  บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 
โดยถมดินยกระดับถนนตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 400.00  ม.สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาตรดิน  1,120  ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยบดทับเรียบให้เรียบร้อย งบประมาณ 78,000 บาท  

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระบัวทอง  บ้านกุดรู  
หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00  ม. ยาว 80.00  ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160  ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที ่งบประมาณ 74,000 บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าโนนเมืองหลวย 
บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  ม. ยาว 120.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480  ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และป้าย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย 
งบประมาณ 224,800 บาท  

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อโปรย บ้านอีโล   
หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 21.00 ม. หนา 0.15 
ม.  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52.5 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
งบประมาณ 24,000 บาท  

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ประพิน บ้านอีโล  
หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 
ม.  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
งบประมาณ 44,000 บาท  

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจากหน้าวัด ถึง ป่าช้า 
บ้านอีโล  หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมลงหิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ และป้าย 
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โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต.  แวงน้อย 
งบประมาณ 167,400 บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชารัฐ บ้านอีโล 
หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ และป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อย งบประมาณ 93,500 
บาท  

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อม
ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ 
และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อย 
และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อย 
งบประมาณ 101,200 บาท  

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย - โคกกลาง 
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. ยาว 1,800 ม. ก่อสร้างเป็น คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต. 
แวงน้อย และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต. 
แวงน้อย งบประมาณ 143,600 บาท  

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง
ถนนลาดยางสายศรีเมือง - น้ าซับ เข้าบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ และป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อย และป้ายโครงการ 
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ตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อย งบประมาณ 
131,500 บาท  

18.โครงการก่อสร้างถนนดิน สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา 
หมู่ที่ 9 โดยถมดินยกระดับตลอดสาย กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,400 
ม.ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม.ปริมาตรดินถม 2,310 ลบ.ม.พร้อม
เกรดบดทับให้เรียบร้อยพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00  
ม. จ านวน 2 จุด ๆละ  8 ท่อน จ านวน 16 ท่อน และท่อ คสล.
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 
ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อปรับแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้าย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อยก าหนด 
งบประมาณ 216,900 บาท 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 10 
เชื่อม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2  บ้านนาจาน หมู่ที่ 10  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
ม.หรือตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. 
จ านวน 6 ท่อน และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลน
ของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ 243,900 บาท  

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ถนน
สายกุดรู-หนองไผ่ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่ และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ 120,000 บาท   

21. โครงการขุดลอกล าห้วยทราย บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 โดย
ขุดลอกให้ได้ขนาดปากห้วยกว้าง 15.00 เมตร ขนาดก้นห้วย
กว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00  เมตร ยาว 150 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,850 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดทิ้งสองฝั่งล าห้วย
พร้อมเกลี่ยปรับเรียบให้เรียบร้อย และป้ายโครงการตาม 
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รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ 
101,000 บาท  

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแขม 2  
หมู่ที่ 13 เชื่อม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 บ้านหนองแขม 2  
หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม.พร้อมลงหิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่และ 
ติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวง
น้อย ก าหนด งบประมาณ 479,000 บาท  

     23.โครงการปรับปรุงต่อเติมเชื่อมหลังคาอาคารส านักงานหลัง
เก่ากับอาคารหลังใหม่ โดยเช่ือมหลังคาปิดช่องว่างระหว่างตัว
อาคาร ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 11.00 ม.พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์กระจกบานเลื่อนกรอบอะลูมิเนียมด้านหน้า
อาคาร จ านวน 4 ช่อง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แวงน้อยก าหนด 
75,000 บาท 

24.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแขม โดยก่อสร้างหลังคาเช่ือมอาคารช่องว่างระหว่าง
อาคารเรียนกับอาคารห้องครัว/ห้องน้ าด้านทิศเหนือพร้อมเทพื้น
ปูกระเบื้องขนาดกว้าง 5.80 ม. ยาว 8.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.แวงน้อยก าหนด 92,800 บาท 

25.โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขมโดยก่อสร้างโครงหลังคาคลุมพื้นที่สนามเด็กเล่น
ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.แวงน้อยก าหนด 54,000 บาท 

@@@@@@@@@@@@@@@ 
ส ำนักงำนปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

ศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรฯ โทรศัพท ์0-4349-9533 
โทรสำร 0-4349-9335 


