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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าถนน   รวม       3,386,800 บาท 
1.  งบลงทุน   รวม       3,090,000 บาท 
  1.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม       3,090,000 บาท 
   1.1.1  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม       2,690,000 บาท 
    (1) โครงการปรับปรุงถนน (สายวัดอ่างศิลา) หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา 
     จ านวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 136 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิม เติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 2) 
    (2)  โครงการปรับปรุงถนน (สายอ่างเก็บน้ าดงตากิต) หมู่ที่ 2  บ้านดงตากิต 
     จ านวน  250,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 113 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 4) 
    (3)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านช่างเซ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
     จ านวน  300,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 475 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 2) 
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    (4)  โครงการปรับปรุงถนน (ซอยบ้านช่างเอนก) หมู่ที่ 5  บ้านจะโปรง 
     จ านวน  100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 8) 
    (5)  โครงการปรับปรุงถนน (สายเขากระทิง – ท่าตะคร้อ)  หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง 
     จ านวน  100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 46 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 7) 
    (6)  โครงการปรับปรุงถนน (ซอยบ้านนายไหล) หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง 
     จ านวน  100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 46 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 8) 
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    (7)  โครงการปรับปรุงถนน (สายศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร 
     จ านวน  250,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด ) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 9) 
    (8)  โครงการปรับปรุงถนน (สายเขาบันได – หนองชุมพล) หมู่ที่ 7  บ้านเขาบันได 
     จ านวน  250,000     บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด ) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 3) 
    (9)  โครงการปรับปรุงถนน (สายบ้านโคกวัด) หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด 
     จ านวน  250,000     บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete ปูทับ
พ้ืน ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว 252 เมตร หรือมีพ้ืนที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อย
กว่า 1,008 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 



84 
 

    (10)  โครงการปรับปรุงถนน (สายบ้านดงตากิต – บ้านห้วยสีดอ) 
หมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม 
     จ านวน  250,000     บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 4) 
    (11)  โครงการปรับปรุงฝายห้วยสาริกา  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา  
     จ านวน  250,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายห้วยสาริกา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 19) 
    (12)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย  หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม 
     จ านวน  290,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดระบบเสียงตามสาย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    -  เครื่องรับวิทยุแบบแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง จ านวน 1 
เครื่อง 
    -  สายอากาศส าหรับภาครับ  จ านวน 1 ชุด 
    -  ล าโพงฮอร์น ขนาด 12 นิ้ว ก าลังขับ 60 w 2 ตัว จ านวน 1 ชุด 
    -  เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ มอสเฟต ขนาด 1,000 W จ านวน 1 เครื่อง 
    -  ล าโพงฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว พร้อมยูนิตลาย จ านวน 12 ชุด 
    -  สายสัญญาณล าโพง จ านวน 2,000 เมตร 
    -  ไมค์ระบบประกาศ จ านวน 1 ตัว 
    -  เครื่องเล่น DVD (มอก.1195 – 2536) จ านวน 1 เครื่อง 
    - เครื่องรับวิทยุ AM/FM (มอก.1195 – 2536) จ านวน 1 เครื่อง 
    - ตู้แร็คส าหรับใส่อุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ก าหนด)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 19) เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 19) 
   1.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม        400,000 บาท 
    (1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      จ านวน    400,000 บาท 
    เพ่ือเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และสิ่งก่อสร้าง 
ในเขต อบต. เช่น ถนน อาคาร ระบบระบายน้ า เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
2.  งบเงินอุดหนุน   รวม        296,800 บาท 
  4.1  เงินอุดหนุน  รวม        296,800 บาท 
  4.1.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน    296,800 บาท 
   (1)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาย้อย  จ านวน    296,800 บาท 
          -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณซอยบ้านนางส ารวยและบริ เวณไร่            
นางหวล ใจทน   หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ 
      จ านวน   1๐๗,๐00  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณซอยบ้านนางส ารวย และบริเวณไร่      
นางหวล ใจทน 
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 4) 
          -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายวัดหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ 
      จ านวน   1๘๙,๘00  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายวัดหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่  
เป็นไปตาม  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 19) 
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