
 
 

 

 

ร่าง 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้พิจารณาอนมุตัิข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล้วนัน้ 
 บดันีป้รากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีความจ าเป็นต้องตัง้งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มขึน้เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าท่ี ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีรายรับเกิน
ยอดรวมทัง้สิน้ของประมาณการรายรับ เป็นเงินทัง้สิน้ 8,820,654 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตัง้
งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 เป็นเงินทัง้สิน้ 7,549,100 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 



 
 

บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2555   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7,549,100 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 7,549,100 
 



 
 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2555  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยท่ีมีความจ าเป็นต้องตัง้รายจา่ยเพิ่มเติมขึน้จากเดมิ ประกอบกบัการเพิ่มยอดรวม
ทัง้สิน้ของประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ท่ี  6 พ .ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตรา
ข้อบญัญัติฉบบันีข้ึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว และ
โดยอนมุตัขิองนายอ าเภอบางขนั ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ข้อบญัญตัินีเ้รียกวา่ ข้อบญัญัต ิ งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ข้อ 2.  ให้ใช้ข้อบญัญตันีิภ้ายหลงัท่ีได้ประกาศ 
 ข้อ 3.  ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจ านวน 7,549,100 บาท 
จ าแนกเป็น 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7,549,100 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 7,549,100 
 
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 

 

 



 
 

 ข้อ 5.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไป
ตามบญัญัตินี ้และมีหน้าท่ีปฏิบตัิการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบกิจา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. 2555           
 
        
     
  

(ลงนาม)................................................ 
                    (นายสเุทพ    ภกัดีโชต)ิ 

                 นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
 
 
                                   อนมุตัิ 

(ลงนาม)........................................................ 
              (.......................................................) 
                            นายอ าเภอบางขนั 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
(เพิ่มเตมิ) ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้         8,820,654   บาท   แยกเป็น 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,669,892 บาท 
 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวล 
 กฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 1,669,892 บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป รวม 7,150,762 บาท 
 เงินอดุหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนินการ 
 ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 7,150,762 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
(เพิ่มเตมิ) ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้   7,549,100   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม     7,549,100 บาท 
 งบลงทุน   รวม    7,549,100 บาท 
  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวม  7,549,100 บาท 
  อาคารต่าง ๆ  
 1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านล านาว จ านวน  1,531,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี เพิ่มเตมิครัง้ท่ี 2 หน้าท่ี 8  ล าดบัท่ี 1) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต. 

บ้านล านาว ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้
- อาคารขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร 

พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 147.00 ตร.ม. โครงสร้าง คสล. 
โครงหลงัคาเหล็ก มงุกระเบือ้งลอนคูสี่ 4 ฟุต หนา
ไมน้่อยกวา่ 4 มม. พืน้ คสล. ผิวหินขดั พร้อมตดิตัง้
ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย  

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 
 



 
 

 2. โครงการปรับปรุงและตอ่เตมิอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 10  จ านวน   103,600 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 95 ล าดบัท่ี 7) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงและตอ่เตมิอาคาร

เอนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบาง
ขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว มี
รายละเอียดขอบเขตงานดงันี ้

   1. งานก่อสร้างตอ่เตมิ 
    - ท าการตอ่เตมิอาคารขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

12.00 เมตร พืน้ท่ีใช้สอย 36 ตร.ม. โครงสร้าง คสล. 
โครงคลงัคาเหล็กมงุกระเบือ้งลอนลู ่4 ฟตุ (ซิเมนต์) 
หนาไมน้่อยกวา่ 4 มม. พืน้ คสล. ผิวขดัมนั 

   2. งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
    - ท าการจดัหาและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

ภายในอาคาร จ านวน 3 ชดุ 
   3. งานปา้ยโครงการ 
     - ท าการจดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ชดุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวฒันานสุิทธ์ิ  จ านวน   447,000 บาท 
  หมูท่ี่ 1 (แผนพฒันาสามปี หน้า 63 ล าดบัท่ี 1) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

วฒันานสุิทธ์ิ หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิ
การและผงัเมือง และข้อก าหนดขององค์การบริหาร
สว่นต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดขอบเขตของงาน
ดงันี ้

 
 
 



 
 

 
   - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน้่อย

กวา่ 4.00 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 212.00 เมตร หนา
ไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร หรือพืน้ท่ีด าเนินการไมน้่อย
กวา่ 848 ตร.ม. หรือปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 
127.20 ลบ.ม. พร้อมไหลท่าง หินคลกุ กว้างข้างละ
ไมน้่อยกวา่ 0.50 เมตร หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร 
ทัง้สองข้างตลอดระยะก่อสร้าง หรือปริมาณวสัดไุม่
น้อยกวา่ 36.57 ลบ.ม.  

   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลกัสิบ หมูท่ี่ 2 จ านวน  1,000,000 บาท  
  (แผนพฒันาสามปี หน้า65 ล าดบัท่ี 14) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ 

ASPHALT CONCRETE สายหลกัสิบ หมูท่ี่ 2 ต าบล
บ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามแบบองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว และ
ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน และข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดดงันี ้

   - ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALT 
CONCRETE กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่
มีไหลท่าง จาก กม.ท่ี 01+000 ถึง กม.ท่ี 01+280 
รวมระยะทาง 280 เมตร 

   - ก่อสร้างเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบท่ี
ก าหนด 

   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชดุ 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 



 
 

 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – ควนหินราว  จ านวน  1,214,000 บาท 
  หมูท่ี่ 3 (แผนพฒันาสามปี หน้า 66 ล าดบัท่ี 23) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ  

ASPHALT CONCRETE สายบางปริก – ควนหินราว 
หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบองค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านล านาว และตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารสว่นต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดดงันี ้

   - ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALT 
CONCRETE กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่
มีไหลท่าง จาก กม.ท่ี 00+000 ถึง กม.ท่ี 00+330 
รวมระยะทาง 330 เมตร  

   - ท าการวางทอ่ระบายน า้ จ านวน 2 จดุ รายละเอียดดงันี ้
    กม. ท่ี 00+000 วางทอ่ระบายน า้ คสล. 1 แถว ใช้

ทอ่ คสล. มอก. ชัน้คณุภาพ 3  1.00 เมตร 
จ านวน 10.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยตอ่ท่อตาม
แบบท่ีก าหนด และเทคอนกรีตทัง้ 2 ข้าง ตามแบบท่ี
ก าหนด 

    กม. ท่ี 00 + 280 วางท่อระบายน า้ คสล. 1 แถว ใช้

ทอ่ คสล. มอก. ชัน้คณุภาพ 3  0.80 เมตร 
จ านวน 10.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยตอ่ท่อตาม
แบบท่ีก าหนดและเทคอนกรีตทัง้ 2 ข้าง ตามแบบท่ี
ก าหนด 

   - ท าการถมดนิยกระดบัจาก กม.ท่ี 00+000 ถึง กม.ท่ี 
00+080 เมตร 

   - ก่อสร้างเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางตามแบบท่ีก าหนด 
   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชดุ  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 



 
 

 6. โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 4 จ านวน   207,000 บาท  
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 91 ล าดบัท่ี 4) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างลานกีฬาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 4 ต าบล

บ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงานดงันี ้

   - งานเคลียร่ิงพืน้ท่ีก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 381 ตร.ม. 
เศษดิน เศษวชัพืชขนทิง้หรือท าลายพ้นเขตก่อสร้าง 

   - พืน้ท่ีลานกีฬา ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล า
นาว ท าการเทคอนกรีตพืน้ท่ี 325.00 ตร.ม. หนา 
0.15 เมตร ใช้ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 48.75 ลบ.ม. 

   - พืน้ท่ีลาดหินเกร็ด ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล า
นาว ท าการลงวสัดหุินเกร็ด พืน้ท่ี 56.00 ตร.ม. หนา 
0.07 เมตร ใช้ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 3.92 ลบ.ม.  

   - ท าการจดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชดุ 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางขึน้ส านกัสงฆ์น า้นิ่ง หมูท่ี่ 5 จ านวน   459,000 บาท  
  (แผนพฒันาสามปี 68 ล าดบัท่ี 33) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางขึน้ส านกัสงฆ์

น า้นิ่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดขอบเขตของงานดงันี ้

 
 



 
 

   - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 
00+000 – 00 + 100 กว้างไมน้่อยกวา่ 5.00 เมตร 
ยาวไมน้่อยกวา่ 100.00 เมตร ประมาณ กม. 
00+100+00+170 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไมน้่อย
กวา่ 70.00 เมตร หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร หรือ
พืน้ท่ีด าเนินการไมน้่อยกวา่ 780 ตร.ม. ปริมาณวสัดุ
ไมน้่อยกวา่ 117 ลบ.ม. พร้อมไหลท่าง หินคลกุ 
กว้างข้างละไมน้่อยกวา่ 0.50 เมตร หนาไมน้่อยกวา่ 
0.20 เมตร ทัง้สองข้างตลอดระยะก่อสร้าง ปริมาณ
วสัดหุินคลกุไมน้่อยกว่า 34 ลบ.ม. 

   - ท าการวางทอ่ระบายน า้ จ านวน 1 จดุ ท่ีระยะ
ประมาณ กม. 00+000 ใช้ท่อ คสล. อดัแรงชัน้

คณุภาพ 3  0.80 จ านวน 3.00 เมตร  
   - ท าการลงวสัดคุดัเลือก (หินผ)ุ ปรับถมพืน้ท่ีก่อสร้าง 

ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 71.87 ลบ.ม. 
   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 

จ านวน 1 ปา้ย  
 8. โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ 6 จ านวน   359,800 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 79 ล าดบัท่ี 12) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ 6 ต าบลบ้าน

ล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม
แบบรูปแบบรายการข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงานดงันี ้ 

   - ท าการเจาะบอ่บาดาล 1 บอ่ ขนาด  150 มม. 

(6”) ความลกึไมน้่อยกวา่ 150 เมตร ลด  100 
มม. (4”) ความลกึไมน้่อยกว่า 50 ม. ตามแบบ
มาตรฐานข้อก าหนดเฉพาะงานการเจาะบอ่บาดาล 

 



 
 

   - จดัหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้แบบจมน า้ ขนาด 1.5 
HP รวมอปุกรณ์ประกอบครบชดุ พร้อมระบบทอ่สบู
น า้และทอ่สง่น า้ พร้อมตดิตัง้ตู้ควบคมุระบบสบูน า้
และอปุกรณ์ครบชดุ โดยตดิตัง้ในจดุท่ีก าหนดให้
แข็งแรงปลอดภยั และสามารถใช้การระบบได้ทนัที
หลงัก่อสร้างเสร็จสง่มอบงาน ซึง่ระบบอปุกรณ์
ประกอบตา่ง ๆ ทัง้หมด รวมทัง้ระบบไฟฟ้า และ
อปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องจดัหามาประกอบตดิตัง้
ตอ่เช่ือมระบบให้ครบจนสามารถใช้การได้ทนัที 

   - จดัหาและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้กบั
เคร่ืองสบูน า้ โดยมีมิเตอร์ สายเมน และอปุกรณ์ครบ
ชดุ ให้สามารถใช้การได้ทนัทีเม่ืองานแล้วเสร็จ 

   - ท าการจดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 9. โครงการบกุเบกิถนนสายห้วยจนัทร์หอม หมูท่ี่ 7 จ านวน   455,900 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 69 ล าดบัท่ี 45) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บกุเบิกถนนสายห้วยจนัทร์หอม หมูท่ี่ 7 

ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงาน
ดงันี ้ 

   - ถนนสายห้วยจนัทร์หอม เขตทางกว้าง 6.00 เมตร 
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 

   - งานปรับปรุงระยะทางจาก กม. ท่ี 00 + 000 – 00 + 
215 เมตร เขตทางกว้าง 6.00 เมตร ผิวทางกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางรวม 215 เมตร 
 

 



 
 

 
 
    งานบกุเบิกระยะทางจาก กม. ท่ี 00 + 215 – 00 + 

430 เมตร เขตทางกว้าง 3.70 เมตร ผิวทางกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางรวม 215 เมตร ระยะทางจาก 
กม. ท่ี 00 + 430 – 01 + 600 เมตร เขตทางกว้าง 
6.00 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 
1,170 เมตร ท าการเคลียร่ิงวชัพืชในเขตทาง ไหล่
ทาง ผิวทาง และเกรดตดัครูะบายน า้ทัง้สองข้างทาง
ตลอดระยะก่อสร้าง เศษดนิ เศษวชัพืช ขนทิง้หรือ
ท าลายพ้นเขตทาง 

   - จดัหาและวางทอ่ระบายน า้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแบบรูปรายการก าหนด ใช้ทอ่ คสล. อดัแรงชัน้
คณุภาพ 3 จ านวน 3 จดุ ดงันี ้ 

    จดุท่ี 1 ประมาณ กม. ท่ี 00 + 096 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  0.60 เมตร จ านวน 7.00 เมตร 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

    จดุท่ี 2 ประมาณ กม. ท่ี 00 + 160 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  0.60 เมตร จ านวน 7.00 เมตร 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

    จดุท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 00 + 895 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  1.00 เมตร จ านวน 9.00 เมตร 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

   - งานขดุตดัเนินเป็นไปตามแบบจ านวน 1 จดุ ดนิตดั
น าถมผิวทางและถมปรับหลงัทอ่ระบายน า้ 

   - งานดนิถมประมาณ กม. ท่ี 00 + 839 – 00 + 850 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สงู 1.00 เมตร 
และประมาณ กม. ท่ี 00 + 926 – 00 – 930 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สงู 1.00 เมตร ใช้
ปริมาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 105 ลบ.ม. 



 
 

   - จดัหาและลงวสัดคุดัเลือก (หินผ)ุ ปรับถมผิวทาง
ตลอดระยะก่อสร้าง ใช้ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 
1,108 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียบดอดัเรียบ 

   - ท าการตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ชดุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 10. โครงการปรับปรุงบกุเบิกถนนสายบ้านนายอนนัต์ –  จ านวน   537,800 บาท 
  นายประสิทธ์ิ หมูท่ี่ 12 (แผนพฒันาสามปี หน้า 73 ล าดบัท่ี 68) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงบกุเบกิถนนสายบ้านนาย

อนนัต์ – นายประสิทธ์ิ หมูท่ี่ 12 ต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแบบรูป
รายการข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้าน
ล านาว มีรายละเอียดขอบเขตของงานดงันี ้ 

   - งานปรับปรุงระยะทางจาก กม. 00 + 200 – 02 + 
000 เขตทางกว้าง 8.00 เมตร ผิวทางกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร งานบกุเบิกระยะทาง
จาก กม. 02 + 000 – 03 + 100 ระยะทาง 1,100 
เมตร ท าการเคลียร่ิงวชัพืชในเขตทาง ไหลท่าง  
ผิวทางและขดุตดัครูะบายน า้ทัง้สองข้างทางตลอด
ระยะก่อสร้าง เศษดนิ เศษวชัพืช ขนทิง้หรือท าลาย
พ้นเขตทาง 

   - จดัหาและวางทอ่ระบายน า้ให้เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานและรูปแบบรายการก าหนด ใช้ท่อ คสล.
อดัแรง ชัน้คณุภาพ 3 จ านวน 6 จดุ ดงันี ้ 

    จดุท่ี 1 ประมาณ กม. ท่ี 02 + 177 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  0.60  8.00 เมตร 1 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

    จดุท่ี 2 ประมาณ กม. ท่ี 02 + 437 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  0.60  8.00 เมตร 1 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 



 
 

    จดุท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 02 + 493 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  0.60  8.00 เมตร 1 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

    จดุท่ี 4 ประมาณ กม. ท่ี 02 + 700 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  1.00  10.00 เมตร 1 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

    จดุท่ี 5 ประมาณ กม. ท่ี 02 + 760 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  0.60  8.00 เมตร 1 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

    จดุท่ี 6 ประมาณ กม. ท่ี 02 + 975 ท าการวางทอ่

ระบายน า้ ขนาด  1.00  10.00 เมตร 1 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ทอ่ 

   - งานดนิถมประมาณ กม.ท่ี 02 + 667 – 02 + 687 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สงู 1.20 เมตร 
ปริมาณวสัดคุดัเลือกไมน้่อยกวา่ 69.60 ลบ.ม. 

   - จดัหาวสัดคุดัเลือก (หินผ)ุ ปรับถมผิวทาง  กว้าง 
4.00 เมตร ตลอดระยะก่อสร้าง ใช้ปริมาณวสัดไุม่
น้อยกวา่ 908.00 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียบด
อดัเรียบ 

   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสองพี่น้อง หมูท่ี่ 14 จ านวน   735,000 บาท  
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 74 ล าดบัท่ี 76) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสองพี่น้อง 

หมูท่ี่ 14 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผงัเมืองและข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดขอบเขตของงานดงันี ้



 
 

   - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน้่อย
กวา่ 4.00 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 350.00 เมตร หนา
ไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร หรือพืน้ท่ีด าเนินการไมน้่อย
กวา่ 1,400.00 ตร.ม. และปริมาณคอนกรีตไมน้่อย
กวา่ 210.00 ลบ.ม. พร้อมไหลท่างหินคลกุ กว้างไม่
น้อยกวา่ 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกวา่ 0.15 เมตร ทัง้
สองข้างตลอดสาย ปริมาณวสัดหุินคลกุไมน้่อยกวา่ 
31.50 ลบ.ม. 

   - ท าการวางทอ่ระบายน า้ จ านวน 2 จดุ ประกอบด้วย 
    จดุท่ี 1  ประมาณ กม. ท่ี 00 + 000 โดยการขดุรือ้

ทอ่เดมิวางใหม ่ ใช้ท่อ คสล. อดัแรงชัน้คณุภาพ 3 

 0.60 เมตร จ านวน 8.00 เมตร  
    จดุท่ี 2  ประมาณ กม. ท่ี 00 + 245 โดยการจดัหา

และวางทอ่ใหม ่ ใช้ทอ่ คสล. อดัแรงชัน้คณุภาพ 3 

 0.40 เมตร จ านวน 1.00 เมตร  
   - ท าการลงวสัดคุดัเลือก (หินผ)ุ ปรับถมหลงัทอ่

ระบายน า้ ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 20.48 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 

   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวงัวารี หมู่ท่ี 15 จ านวน   499,000 บาท   
  (แผนพฒันาสามปี หน้า75 ล าดบัท่ี 84) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวงัวารี  

หมูท่ี่ 15 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และ 
ผงัเมือง และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดขอบเขตของงานดงันี ้

 



 
 

 
   - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไมน้่อย

กวา่ 5.00 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 190.00 เมตร หนา
ไมน้่อยกวา่ 0.15 หรือพืน้ท่ีก่อสร้างไมน้่อยกวา่ 
950.00 ตร.ม. และปริมาณวสัดคุอนกรีตไมน้่อยกวา่ 
142.50 ลบ.ม. พร้อมไหลท่างหินคลกุ กว้างข้างละ
ไมน้่อยกวา่ 0.50 เมตร หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร 
ทัง้สองข้าง ตลอดระยะก่อสร้าง ปริมาณวสัดหุิน
คลกุไมน้่อยกวา่ 32.77 ลบ.ม.  

   - ท าการจดัหาและวางทอ่ระบายน า้ จ านวน 1 จดุ ท่ี
ระยะประมาณ กม. 00 + 155 ใช้ท่อ คสล. อดัแรง

ชัน้คณุภาพ 3  0.60 เมตร จ านวน 10.00 เมตร  
   - จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ 

จ านวน 1 ปา้ย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 


