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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  2  

ครั้งท่ี  2 /2562 
วัน ที่  18 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงษ์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
-ลา- 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
วันเพ็ญ  วินิจฉัย 
-ลา- 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล   นนทวงษ์ 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
จรัญ   หัสดง 
สุวิทย์  ขอนรัง 
จักริน  แสนหนองชาติ 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
-ลา- 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายธนโชติ  วงษ์ธรรม 
นายชัยยา  ยุบัว 
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 
นายธนโชติ  วงษ์ธรรม 
นายอนุสรณ์  ฉาวเกียรต ิ
นายพลอย  รามภักด ี
นายวิชาญ  นาด ี
นายด ารง  มะลิวัลย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูน 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ
 

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
ก านันต าบลเขาสามสิบ 
ผญบ.ม.8 
ผญบ.ม.3 
ก านัน อบต.เขาสามสิบ 
ผญบ.ม.9 
ผญบ.ม.10 
ผญบ.ม.4 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผช.จพง.ธุรการ 
 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
ธนโชติ  วงษ์ธรรม 
ชัยยา  ยุบัว 
บุญน้อม  ฉุนกระโทก 
ธนโชติ  วงษ์ธรรม 
อนุสรณ์  ฉาวเกยีรต ิ
พลอย  รามภักด ี
วิชาญ  นาดี 
ด ารง  มะลิวลัย ์
พิศมร  เพิ่มพูน 
พรนภา  จิวาลักษณ ์
ชุลีพร  พ้นธาตุ 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เมื่อวัน ที่  13  เดือน  มิถุนายน  2562 
   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่  2  ครั้งท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  2562 ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุมหรือไม่  ถ้า
หากไม่ถูกต้องตรงกันมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแกไ้ขไดเ้ชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  2  ครั้งที่  
1/2562 เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  2562 ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมติครับ 
   ที่ประชุม  มีมติรับรอง   20  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี  
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม ี

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548  

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดร้ับอนุมัติจากสภาท้อง 
ถิ่นภายใต้เงื่อนไข   ดังต่อไปนี ้
    (1)  ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการ  ซึง่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือนร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสรมิกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบ 
แล้ว 

(3)  เมื่อไดร้ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 

ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 

นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดของสถานการณ์คลังก่อนนะคะ แล้วจึงช้ีแจงรายละเอียดของโครงการทีจ่ะจ่ายขาดเงินสะสม
ในครั้งนี้ค่ะ  

 
สถานการณ์คลัง 

1. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

เงินสะสมที่น าไปใช้
ได้ ณ  ปัจจุบัน

หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ต้องส่งฝาก 
ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. 

แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

ส ารอง
จ่ายเงิน
สะสมที่มี

ภาระผูกพัน
แล้วแต่ยัง

ไม่ได้จ่าย ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ
หรืออยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
และยังไม่ได้

เบิกจ่าย 
 
 

(2) 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ ณ 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)=(1)-(2) 

ส ารองงบ
บุคลากร 

(ประมาณ 6 
เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ส ารองจ่ายกรณียัง
ไม่ได้รับจัดสรรเงิน

อุดหนุน 
-เงินเดือน 

ค่าตอบแทนครูผู้ดูแล
เด็ก ประมาณ 3 

เดือน 
- อื่นๆ เช่น เบี้ย

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ประมาณ 3 เดือน 

 
 
 
 

 
(8) 

เงินสะสมคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6)=(3)-(4)-(5) 

ส ารองกรณี 
สาธารณภยั 

 10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7)=(6)x10% 

คงเหลือเงินสะสม
ที่น าไปใช้จ่ายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8)=(6)-(7) 

19,149,788.78 627,400 18,522,388.98 3,600,000 2,400,000 12,522,388.98 1,252,238.90 11,270,150.08 
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1.โครงการที่ขอพิจารณาจ่ายเงินสะสม ประกอบไปด้วยดังนี้ 
แผนงานเคหะชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าและถนน (รหัส 00242)      รวม   บาท 
 งบลงทุน        รวม   บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 542000)   รวม   บาท 
  ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  (รหัส 320300) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง งบประมาณ 383,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) หมู่ที ่2 บ้านขอนขว้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2  บ้านขอนขว้าง ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเ อง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน ต่อไป     
 

 

 
... 2. วัตถุประสงค ์
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2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  

2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 2  บ้านขอนขว้าง  จ านวน  1  เส้น   
 

   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

2. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

4. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

5. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

6. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านขอน
ขว้าง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยใช้งบประมาณ  
383,900 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)          
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
1. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
2. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
3. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 
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…8. ตัวช้ีวัด 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  บ้านขอนขว้าง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  600 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น    

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2  บ้านขอนขว้างปลอดภยัและได้มาตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
 

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ซอยท้ายวัดคลองสิบสาม  
งบประมาณ  308,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.
ม. (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ซอยท้ายวัดคลองสิบสาม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
 

โครงการ  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  บ้านคลองสิบสาม  ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้
ถนนเส้นทางดังกล่าวช ารุดเสียหายของผิวจราจร เป็นหลุมขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3  บ้านคลองสิบสาม  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ต่อไป     
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2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายของผิวจราจรและมีความจ าเป็นที่ต้องการ
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  
2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 3  บ้านคลองสิบสาม  จ านวน  1  เส้น   
 

   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 

4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 3  บ้านคลองสิบสาม  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

8. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

9. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

10. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

11. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

12. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  บ้านคลอง
สิบสาม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. โดยใช้งบประมาณ  308,000 บาท (สาม
แสนแปดพันบาทถ้วน)           
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
4. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
5. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
6. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 
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8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  บ้านคลองสิบสาม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  752 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น     

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3  บ้านคลองสิบสามปลอดภัยและได้มาตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ งบประมาณ 484,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
 

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร  สาย 4 หมู่ที่ 4  บ้านเขา
สามสิบ          

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเ อง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ต่อไป     
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2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  

2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  

  
3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 

   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  จ านวน  1  เส้น   
 

   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 

4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

14. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

15. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

16. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

17. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

18. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร สาย 4 หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ โดยใช้งบประมาณ  484,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)           
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
7. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
8. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
9. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  
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ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร สาย 4 หมู่ที่ 4  บ้าน
เขาสามสิบ  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  875 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น      

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบปลอดภยัและได้มาตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ งบประมาณ 484,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) สายบ้านเขาสามสิบ-หนองใหญ ่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร สาย    บ้านเขาสามสิบ – 
หนองใหญ่ หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ          

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ต่อไป     
 

 



~ ๑๑ ~ 
 

 

 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  

2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  จ านวน  1  เส้น   
   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

20. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

21. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

22. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

23. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

24. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร สายบ้านเขาสามสิบ – หนองใหญ่ หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ โดยใช้งบประมาณ  484,000 
บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)           
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
10. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
11. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
12. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 

8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร สายบ้านเขาสามสิบ – 

หนองใหญ่ หมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบ  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  875 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น       
ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 4  บ้านเขาสามสิบปลอดภยัและได้มาตรฐาน   

8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก งบประมาณ 112,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเ อง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ต่อไป     
 
 

 



~ ๑๓ ~ 
 
 

 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 

ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  
2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  

    
3.  กลุ่มเป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 9  บ้านโคกมะกอก  จ านวน  1  เส้น   
   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

26. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

27. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

28. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

29. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

30. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านโคก
มะกอก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร  หนา 0.15 เมตร  โดยใช้งบประมาณ  112,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
หกร้อยบาทถ้วน)          
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
13. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
14. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
15. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  บ้านโคกมะกอก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  176 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น    

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9  บ้านโคกมะกอกปลอดภัยและไดม้าตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม งบประมาณ 235,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368  ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 
รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยสามแยกท้ายหมู่บ้าน  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ต่อไป      
 



~ ๑๕ ~ 
 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 

ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  
2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  

    
3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยสามแยกท้ายหมู่บา้น  จ านวน  1  เส้น   
   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยสามแยกท้ายหมู่บ้าน  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

32. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

33. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

34. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

35. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

36. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม 
ซอยสามแยกท้ายหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร  หนา 0.15 เมตร  โดยใช้งบประมาณ  235,000 บาท (สองแสน
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)          
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
16. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
17. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
18. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  



~ ๑๖ ~ 
 

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยสามแยกท้ายหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  368 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น    

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยสามแยกท้ายหมู่บ้าน ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม งบประมาณ 76,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120  ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) ซอยบ้านผู้ใหญ่จิต ศรีกระหวัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 
รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเ อง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยผู้ใหญ่จิต ศรีกะหวัน ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ต่อไป      
 

 

 



~ ๑๗ ~ 
 

 

 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  

2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยผูใ้หญ่จิต ศรีกะหวัน จ านวน  1  เส้น   
   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 

4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยผู้ใหญ่จิต ศรีกะหวัน ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
37. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

38. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

39. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

40. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

41. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

42. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม 
ซอยผู้ใหญ่จิต ศรีกะหวัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร  หนา 0.15 เมตร  โดยใช้งบประมาณ  76,700 บาท (เจ็ดหมื่นหก
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)          
 

7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
19. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
20. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
21. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยผู้ใหญ่จิต ศรีกะหวัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  120 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น    

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 10 บ้านน้ าอ้อม ซอยผู้ใหญ่จิต ศรีกะหวัน ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน   



~ ๑๘ ~ 
 

8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ังคลอง งบประมาณ 255,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11  บ้านฝั่งคลอง ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอ ง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11  บ้านฝั่งคลอง  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ต่อไป     
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 

ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  
2.2  เพือ่อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 11  บ้านฝั่งคลอง  จ านวน  1  เส้น   
   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 11  บ้านฝั่งคลอง  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
43. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

44. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

45. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

46. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

47. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

48. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11  บ้านฝั่ง
คลอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร โดยใช้งบประมาณ  255,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)          
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
22. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
23. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
24. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านฝั่งคลอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น    

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 11  บ้านฝั่งคลองปลอดภยัและได้มาตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสุขส าราญ งบประมาณ 262,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12  บ้านสุขส าราญ  ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12  บ้านสุขส าราญ  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ต่อไป     
 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  

2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 12  บ้านสุขส าราญ  จ านวน  1  เส้น   
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   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 12  บ้านสุขส าราญ  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
49. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

50. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

51. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

52. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

53. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

54. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12  บ้านสุข
ส าราญ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร โดยใช้งบประมาณ  262,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)           
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
25. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
26. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
27. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  บ้านสุขส าราญ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น     

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 12  บ้านสุขส าราญปลอดภัยและไดม้าตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     
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10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร งบประมาณ 285,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 488  ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 
รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
 

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว         

แผนงาน  เคหะและชุมชน  

สนองกลยุทธ ์ แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมา 

ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการตอ่เนื่อง    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน  พฤษภาคม  2562 – ตุลาคม  2562      
…….………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล     
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ กล่าวได้ว่ามีจ านวน
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีค่อนข้างหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในข้ันพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งในการล าเลียงสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา เพื่อรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน และยัง
เชื่อมโยงเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา กับหมู่บ้าน อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ซึ่งถนนสายนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังมาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไป – มา และเป็นเส้นทางในการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง ท าให้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มาได้  นั้น      
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใหต้รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเ อง (2) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร  ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขึ้น” เพื่อเป็นเส้นทางใช้ในการสัญจรไปมาที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน ต่อไป     
 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งสภาพถนนช ารดุเสียหายและมีความจ าเป็นที่ต้องการ 
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ให้คืนสู่สภาพปกติ  

2.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสญัจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  
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3.  กลุ่มเป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 13  บ้านจัดสรร  จ านวน  1  เส้น   
   เชิงคุณภาพ  ประชาชนในต าบลเขาสามสิบ  มถีนนคอนกรีตทีไ่ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน   
 
4.  สถานที ่
        หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
55. เขียน/เสนอ โครงการเพื่อขออนุมตัิ 

 
            

56. ออกแบบ ประมาณการราคากลาง 
 

            

57. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
 

            

58. ด าเนินการก่อสร้าง 
 

            

59. รายงานผลการก่อสร้าง 
 

            

60. ติดตามและประเมินผล 
 

            

6. งบประมาณโครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร  หนา 0.15 เมตร  โดยใช้งบประมาณ  288,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน)          
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
28. การส่งมอบงานท่ีทันต่อเวลา 

 
29. ความถูกต้องของการก่อสร้าง 
30. ความพึงพอใจของราษฎร 

- ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ของ
งาน 

- แบบประมาณการ 
- สอบถาม 

-  วัน เวลา ส่งมอบงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับงาน 
-  แบบประเมินสอบถาม 

 
8. ตัวชี้วัด (KPI) / ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 8.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  448 ตร.ม.  จ านวน 1 เส้น     

ผลลัพธ์ 8.2  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 13  บ้านจัดสรรปลอดภัยและได้มาตรฐาน   
8.3  อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
8.4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    
  

จ านวนเงินท่ี อบต.เขาสามสิบสามารถจ่ายขาดในครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน  10,955,550.08  บาท 
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จ านวนเงินท่ีขอจ่ายขาดในครั้งน้ีเป็นจ านวนเงิน    2,887,500  บาท 
ดังน้ัน เงินสะสมคงเหลือหลังจากอนุมัติจ่ายขาดในครั้งน้ีเป็นจ านวนเงิน 8,068,050.08  บาท 

ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการพิจารณาจา่ย 
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมตัิการพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562  หรือไม่ 
ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมอนุมัต ิ  20  เสียง   

   มีท่านใดไม่อนุมัต ิ     ขอมติครบั   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ   -ไม่มี- 
 

4.2 การพิจารณาการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

   นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 

ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 

นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ขอช้ีแจงรายละเอียดของการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้นะคะ  
 

 ตามบันทึกข้อความส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ที่ สก 72001/18 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับใช้ใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  วางฎีกา
เบิกจ่ายแล้ว 229,175.51 งบประมาณคงเหลือ 20,824.49 บาท ดังนั้น งบประมาณจึงไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นสุด
ปีงบประมาณ คือ เดือนกันยายน 2562 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
 

 โอนลดจาก 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณตั้งไว้ 315,000 บาท ตกลงท าสัญญาจ้างภายในวงเงิน 204,600 
บาท งบประมาณคงเหลือ 110,400 บาท 
 ดังนั้น วงเงินท่ีขออนุมัติโอนครั้งนี้ 110,400 บาท 
 งบประมาณคงเหลือหลังโอนล่าสุด  - บาท 
 

 โอนมาเพิ่มเติม 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
วางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว 229,175.51 งบประมาณคงเหลือ 20,824.49 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 110,400 บาท งบประมาณคงเหลือ
ทั้งสิ้น  131,224.49  บาท  
 



~ ๒๕ ~ 
 

   นางพิศมร  เพ่ิมพนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ในส่วนของการพิจารณาขอโอนงบประมาณเพียง
เท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก
ทุกท่าน ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายในราคาแพงเป็นเพราะเราไม่ได้มีแค่ค่าไฟฟ้า
ภายในส านักงานแต่รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.เขาสามสิบด้วยครับเลยท าให้รายจ่ายในส่วนของ
ค่าไฟฟ้ามีราคาแพง และในช่วงฤดูร้อนค่าไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่าปกติเพราะอากาศที่ร้อนจัดครับ และขอเพิม่เติมในเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีนะครับ ส าหรับหมู่ไหนที่ไม่ได้จะมีอยู่ไม่กี่หมู่เนื่องจากเงินงบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นหมู่บ้าน
ไหนท่ีได้เงินจ่ายขาดสะสมไปแล้ว ในส่วนของงบประมาณประจ าปีอาจจะไม่ได้เพราะผมต้องพิจารณาให้หมู่ที่ยังไม่ได้และเป็นเส้นทาง
หลักครับ 
 

ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการโอนเงินงบ 
ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 หรือไม่ขอ 
มติครับ 

 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ   20  เสียง   

   มีท่านใดไม่เห็นชอบ      ขอมติครับ   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ   -ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในระเบียบวาระอื่นๆมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นายอนุสรณ์  ฉาวเกียรต ิผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ ผมมี 
เรื่องจะปรึกษาในที่สภาฯครับ ผมมีเรื่องที่จะน าเรียนนะครับ เป็นเรื่องของสภาวัฒนธรรม ท่านนายอ าเภอท่านได้จัดสร้างเหรียญ ใน
ส่วนของรายละเอียดจะช้ีแจงอีกครั้งหนึ่ง ในการจัดสร้างเหรียญจะต้องใช้งบประมาณประมาณ 90,000 บาท และจะต้องวางมัดจ า
ก่อนจ านวน 45,000 บาท ท่านนายอ าเภอได้แจ้งประสานทางก านันต าบลและคณะกรรมการได้ไปเบิกเงินเพื่อน ามาส ารองในการจ่าย
ค่าเหรียญส่วนหนึ่งเพื่อวางมัดจ าในการสร้างเหรียญ และรายได้ที่ได้มาจะน าเข้าบัญชีของสภาวัฒนธรรม จึงขอน าเรียนแจ้งไว้ให้ทุก
ท่านได้ทราบครับ   

 

นายธนโชติ  วงษ์ธรรม ก านันต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ ในเรื่อง 
เหรียญที่จัดท าข้ึนมาคือเหรียญงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวครับ ท าขึ้นเป็น 2 แบบ แบบท่ีหนึ่งเป็นเหรียญอัลปากา ขนาด 3.5 ซม. 
บูชาเหรียญละ 149 บาท แบบที่สองเป็นเหรียญเงิน บูชาเหรียญละ 1,200 บาท ท่านใดจองได้รับเหรียญ แต่ท่านใดไม่จองไว้
หมดแล้วหมดเลยครับไม่ท าเพิ่มแล้วครับ ตอนนี้มีอยู่ 12 เหรียญครับ หากท่านใดสนใจจองไว้ได้เลยนะครับ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายวิชาญ  นาดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ ผมขออนุญาต 
น าเรียนตรงนี้ในเรื่องของถนนลูกรังหมู่ 4 บ้านเขาสามสิบครับ ผมอยากได้เกรดเดอร์มาเกลี่ยถนนลูกรังครับเพราะช่วงนี้ได้เข้าฤดูฝน
แล้ว ฝนตกลงมาท าให้ถนนลูกรังเกิดหลุมเนื่องจากมีการสัญจรบ่อย ท าให้ลูกรังกระเด็นออกไปข้างถนนก่อนที่จะหมดฤดูฝนถนนลูกรัง
คงเละแน่นอนครับ ผมจงึอยากได้เกรดเดอร์มาเกรดเกลี่ยถนนปรับปรุงถนลูกรังก่อนที่ลูกรังจะเสื่อมสลายสูญไปครับ 
 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มีกต็้องขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ   



~ ๒๖ ~ 
 
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

    ลง     ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
 
                        ลงช่ือ               ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  

 
 
 
 
 
 

 


