
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว 
อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

******************* 
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

............................................ 
รายละเอียดโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. โครงการขยายเขตน้ าประปาบ้านโนนเขวา ม.10  
    จ านวน 2 จุด  
    จุดที่ 1 จากนานางค า ตะโกสีย์-นานายสิม สุวรรณเลิศ โดย 
    เดินท่อเมนประปา ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 695  
    เมตร ตามแบบและจุดที่ อบต.ก าหนดให้ 
    จุดที่ 2 จากสะพานโพนงาม-นานางทองมี สันพนัธ์ โดยเดิน     
    ท่อเมนประปา ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 410  
    เมตร ตามแบบและจุดที่ อบต.ก าหนดให้ 
    งบประมาณ 160,000 บาท 
2. โครงการขยายเขตน้ าประปาภายต าบลทา่นางแนว  
    ดังนี้   
     1 วางท่อเมนประปา พีวีซี.แข็ง ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว จาก 
         โรงสูบน้ าบ้านหนองกุงไปถนนลาดยางสายบ้านหนอง 
         บัวเลิง-หนองหญ้าขาว ยาว 6,600 เมตร ตามแบบ 
         และจุดที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 248,000 บาท 
     2. เชื่อมท่อเมนประปา พีวซีี.แข็ง ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว 
         จากท่อเมนประปาสายบ้านหนองกุงกับท่อเมนประปา 
         สายบา้นท่านางแนว ยาว 400 เมตร 

3. วางท่อเมนประปาพีวีซี.แข็ง ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว จากแยก 
    ศาลารอรถบ้านหนองกุงไปตามถนนลาดยาง ยาว 600        
    เมตร 
4. วางท่อเมนประปาพีวีซี.แข็ง ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ข้าม 
     ถนนช่วงสามแยกถนนลาดยางสายบา้นหนองบัวเลิงไป 
     หนองหญ้าขาว ยาว 4 เมตร งบประมาณ 1,899,000         
     บาท 
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบา้นท่านางแนว ม.8 จากคุ้มน้อย- 
    ท่าต้นสังข์  จ านวน  260,000 บาท 
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนเขวา ม.10  
    จากนานายด า ลาทัพ-นานายทองเหลือง ลุนจันทา  
    งบประมาณ 100,000 บาท 
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองกุง ม.6  
    งบประมาณ 260,000 บาท 
6. โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบ้านหนองหญ้าขาว  
    ม.5 จ านวน 3 จุด  
    จุดที่ 1 จากบา้นนายส ารวย พาที-ทางแยกบา้นนายอินทร  
              นารีแก้ว 
     จุดที่ 2 จากบา้นนายทองแดง บุตรแวง-นานางส าเนียง  
               สาคร 
     จุดที่ 3 จากนานางค าแปลง ยอดแสน-ไร่นายสน คลังแก้ว  
      งบประมาณ 260,000 บาท 
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2  
    จ านวน 2 จุด 
   จุดที่ 1 จากบา้นนายส ารอง หาญสงคราม-บ้านนางบุญเรือง  
             ศรีสถิต    
   จุดที่ 2 จากบา้นนายชาย ภูศรีฤทธิ์-สามแยกบ้านนาง 
             สมเด็จ มูลปา  งบประมาณ 260,000 บาท     
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแปลงและขยายเขต 
    ไฟฟ้าแรงต่ าบา้นหนองบัวเลงิ ม.3 งบประมาณ 260,000  
    บาท 
9. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 หม้อ ณ สี่แยกทางเข้า 
    บ้านโพนงาม ม.4 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน    

      หมู่บ้าน งบประมาณ 260,000 บาท 
10. โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านโนนเขวา ม.1  
      งบประมาณ 160,000 บาท 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ าซบั ม.7  
      จากบ้านนางพิมพ์ นารนิทร์-ถนนลาดยางสายบ้านน้ าซับ- 
      ศรีเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15  
      เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. ตามแบบและจุด 
      ที่ อบต.ก าหนดให้   
12. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา  
      ม.1 จากสหกรณ์ ม.1-บ้านนายจ าเนียร สนัพันธ์ กวา้ง 4  
      เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 
      กว่า 180 ตร.ม.ตามแบบและจุดที่ อบต.ก าหนดให้ 
13. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านท่านางแนว ม.9 จาก 
      บ้านนายเลิศ ศรีภิรมย์ถึงบ้านนายอาทติย์ บุญเพลงิ ร่อง 
      กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร     
      พร้อมฝาปิดร่องตลอดแนว ยาว 68 เมตร ตามแบบและ    
      จุดที่ อบต.ก าหนดให้ 
14. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านท่านางแนว ม.9 จาก 
      บ้านนายสนทิ ตะโกสีย-์บ้านนางเคี่ยม เหชัยภูมิ ร่องกว้าง  
      0.30 เมตร ลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝา 
      ปิดร่องตลอดแนว ยาว 71 เมตร ตามแบบและจุดที่  
      อบต.ก าหนดให้ 
 
 
 
 


