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งบลงทุน 2,520,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 30,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2,520,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,490,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา   โครงสรา้งของครุภณัฑข์นาด

ใหญ่ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซ่อมบ ารุงตามปกต ิหรือคา่ซ่อมกลาง        

02.) กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ   Cape Seal   หมู ่  2            

     บา้นหนองเมืองต ่า (หมู ่2 - บ.หนองบวั ต าบลหว้ยแคน)

364,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลาดยาง  ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิ 

ก าหนด   ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว 294  เมตร  ปรมิาณงานไมน้่อย

กวา่ 1,470 ตารางเมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์และป้าย

โครงการ  

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 4 หน้า 27)  

        

01.) ซ่อมแซมถนนลาดยาง(ปรบัปรุงผวิจราจรแบบ  Cape Seal ) หมู ่1

       บา้นหนองกะทงิ (นางพลอย  บงึจนัทร์ -นายสมพงษ์   ชาลวนิสุทธิ)์

238,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ตามแบบ อบต.หนองกะทงิ 

ก าหนด   ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว 300  เมตร  ปรมิาณงานไมน้่อย

กวา่  1,500 ตารางเมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์และป้าย

โครงการ  

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 2 หน้า 27)  

       

04.)ซ่อมแซมถนนลาดยางผวิจราจรแบบCape Seal หมู5่ บา้นโนนแดง

       (ถนน 226 -ต าบลโคกกลาง)

262,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมถนนลาดยาง ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิ 

ก าหนด   ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว 208  เมตร  ปรมิาณงานไมน้่อย

กวา่ 1,040 ตารางเมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์และป้าย

โครงการ  

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 9 หน้า 28)  

        

03.) กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Cape Seal หมู ่4                  

       บา้นหนองผะองค์ (หมู ่4 -หมู ่3)

262,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลาดยาง  ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิ 

ก าหนด   ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว 208  เมตร  ปรมิาณงานไมน้่อย

กวา่ 1,040 ตารางเมตร   พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์และป้าย

โครงการ   

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 7 หน้า 27) 
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06.) กอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่1 บา้นหนองกะทงิ(นางทองใบ  วงขุมเงนิ -   

        นายวนั  รุ่งสูงเนิน)

54,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิก าหนด 

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร  ปรมิาณ

คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 16.13 ลบ.ม. พรอ้มลงหนิคลุก ไหลท่างกวา้ง  

0.25 เมตร  ปรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่ 3.76  ลูกบาศก์เมตร      

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 1 หน้า12)   

       

05.) กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Cape Seal หมู ่8 บา้นสระแร ่ 

       (หมู ่8 -หมู ่2)

497,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลาดยาง ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิ 

ก าหนด   ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว 400  เมตร  ปรมิาณงานไมน้่อย

กวา่ 2,000 ตารางเมตร   พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์และป้าย

โครงการ   

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั13 หน้า 28) 

         

08.) กอ่สรา้งถนน คสล.หมู ่10 บา้นหนองปลาไหลน้อย (นายสุพล        

จีนเกา-นายอ านวย  ออกรมัย์)

99,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิก าหนด 

งานดนิถม  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ปรมิาณคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 30 ลบ.ม. พรอ้มลงหนิคลุกไหลท่าง

กวา้ง  0.25 เมตร  ปรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่ 3.76  ลูกบาศก์เมตร   

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 51 หน้า19)  

        

07.) กอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่6 บา้นหนองปลาไหล (นางแปะ  คดิถูก -     

        นายส าราญ  หมืน่ศรีจนัทร์)

99,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิก าหนด 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ปรมิาณคอนกรีต

ไมน้่อยกวา่ 30 ลบ.ม. พรอ้มลงหนิคลุกไหลท่างกวา้ง  0.25 เมตร  

ปรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่ 3.76  ลูกบาศก์เมตร        

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ล าดบั 34 หน้า 17)  

        

09.) ปรบัปรุงถนนดนิ หมูท่ี ่5 บา้นโนนแดง(ฟาร์มนายสวสัดิ ์หลงพมิาย- 

    หอถงัสูงล าน ้ามาศ)

182,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนดนิ  ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิก าหนด    

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปรมิาณดนิ

ถมไมน้่อยกวา่ 45 ลูกบาศก์เมตร         

งานปรบัเกรดตลอดสาย กวา้ง 3  เมตร  ยาว  1,600  เมตร  ปรมิาณ

งานปรบัเกรดไมน้่อยกวา่ 4,800 ตารางเมตร        

งานลงหนิคลุก กวา้ง 3  เมตร  ยาว  1,600  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  

เมตร ปรมิาณหนิคลุก ไมน้่อยกวา่ 480 ลูกบาศก์เมตร    

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั  6 หน้า 21) 
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10.) ปรบัปรุงถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก หมูท่ี ่11 บา้นหนองกะทงิพฒันา  

        (สามแยก  หมู ่11-หมู ่3)

96,000 บาท

***********************************

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนดนิ  ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิก าหนด    

งานปรบัเกรดตลอดสาย กวา้ง 3  เมตร  ยาว  850  เมตร  ปรมิาณงานปรบั

เกรดไมน้่อยกวา่ 2,550 ตารางเมตร  งานลงหนิคลุกกวา้ง 3  เมตร  ยาว  850  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร ปรมิาณหนิคลุก ไมน้่อยกวา่ 255 ลูกบาศก์เมตร   

      (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ล าดบั 20 หน้า 23)          

13.) ปรบัปรุงภูมทิศัน์ หมู ่4 ,หมู ่ 9(กอ่สรา้งป้ายสวนป่าเฉลมิพระเกียรต)ิ 247,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งป้ายสวนป่าเฉลมิพระเกียรต ิตามแบบ อบต.

หนองกะทงิก าหนด   

จุดที ่1    กอ่สรา้งทางเทา้ คสล.  ขนาดกวา้ง  2   เมตร   ยาว  95  

เมตร  หนา 0.15  เมตร ปรมิาณคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 28.50 ลูกบาศก์

เมตร  พรอ้มลงหนิคลุกไหลท่างกวา้ง   0.25   เมตร  ปรมิาณหนิคลุก

ไมน้่อยกวา่  3.76  ลูกบาศก์เมตร         

จุดที ่2 กอ่สรา้งป้ายเฉลมิพระกียรต ิขนาดสูง  1.50  เมตร  ยาว  10  

เมตร  ปรมิาณงานไมน้่อยกวา่  15  ตารางเมตร     

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการและป้ายโครงการ   

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2560- 2562) ล าดบั 3 หน้า 40) 

         

12.)  ขยายเขตประปาหมูบ่า้น  หมู ่8 บา้นสระแร่ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตประปาหมูบ่า้น ตามแบบ  อบต.หนองกะทงิ 

ก าหนด   วางทอ่สง่น ้าและงานวางทอ่ PVC  ขนาด  4  หุน  ปรมิาณ

งานจ านวนไมน้่อยกวา่  10  จุด           

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ล าดบั 13 หน้า 37)  

        

11.) ซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมูท่ี ่7 บา้นหนองบวั (นายนิวฒัน์  ธีรเชษฐ์

มงคล - นายหลอ่น เบียดนอก)

70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมถนนหนิคลุกตามแบบ อบต.หนองกะทงิ  

ก าหนด                                                                                     

  ช่วงที ่1   ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 281 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร ปรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่ 112.40  ลูกบาศก์เมตร

         

ช่วงที ่2  ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 168 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร ปรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่ 67.20  ลูกบาศก์เมตร    

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ล าดบั 10 หน้า 25)  

        


