
                                                                
 
 

 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 
เรื่อง   ประชาสัมพันธข์้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ด้วยกระทรวงหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือประกาศ  
ใช้งบประมาณ ประจ าปี โดยให้น าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติประกาศประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการประเภทรายจ่าย
เพ่ือการลงทุนในเว็ปไซด์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  จึงขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่จะด าเนินการตามงบประมาณประจ าปี  256 2  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  
1,942,500.-บาท  เพ่ือประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบตามโครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างประจ าปี 2562 ดังนี้  
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบ 
ประมาณ 

1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ 1 (นางพลอย บึงจันทร์ – หมู่ 3 ) 
 

 กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต 
 ไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. พร้อมลงลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง     
 ข้างละ 0.25 ม.  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. พร้อมป้าย 
 โครงการ 1 ป้าย 

160,000 

2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 หมู่ที่ 2(น.ส.ยุพิน กลีบไธสง -นางเตี้ย จินโจ) 
 

 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 69.50 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ  
 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 41.70 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.70 ม. 
 ยาว 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.62 ลบ.ม. 
 พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทาง 2 ข้างทาง ข้างละ 0.25 ม.ปริมาณหินคลุก      
 ไม่น้อยกว่า 5.51 ลบ.ม.   พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  

144,500 

3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
 หมู่ที ่3(วัดหนองซอแซ–ร.ร.บ้านหนองซอแซ ) 
 

 กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต        
 ไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง 
 ข้างละ 0.25 ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการ   1  ป้าย  

160,000 

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 4 (รอบสระหนองแวง ) 
 

 กว้าง 4.00 ม.ยาว 86.00 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต      
 ไม่น้อยกว่า 51.60 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง 
 ข้างละ 0.25 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.45 ลบ.ม. พร้อมป้าย 
 โครงการ 1  ป้าย      

172,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 (หน้า ศพด. อบต. - นายบันเทิง  
พิมพ์อักษร ) 
 

 กว้าง 5.00 ม.ยาว 70.00 ม.  หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต  
 ไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง 
 ข้างละ 0.25 ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.25 ลบ.ม.พร้อมป้าย 
 โครงการ 1  ป้าย  

172,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 (นางแปะ คิดถูก – นายส าราญ  หมื่น
ศรีจันทร์ ) 
 

 กว้าง 4.00 ม.ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต  
 ไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง 
 ข้างละ 0.25 ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. พร้อมป้าย 
 โครงการ 1  ป้าย 

160,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 (ศาลาประชาคม – นางทับทิม  
กล้าหาญ) 
 

 กว้าง 4.00 ม.ยาว 80.00 ม.  หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต   
 ไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง  
 ข้างละ 0.25 ม.   ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. พร้อมป้าย 
 โครงการ 1   ป้าย          

160,000 



 

-2- 
ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 (นางสมอวด  สุขวิเศษ –  
รอบสนามกีฬา) 

 

 กว้าง 4.00 ม.ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีต 
 ไม่น้อย กว่า 48.00 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง 
 ข้างละ 0.25 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม.  
 พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย 

160,000 

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 (น.ส.สุกัญญา  จักรสาน – หมู่ 3) 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 61.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
 ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 41.70 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาด 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 19.00 ม.  หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต ไม่
น้อยกว่า 11.40 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง 

  ข้างละ 0.25 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม.  
  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย 

160,000 

10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 (นายแสวง  ช านาญจิต – 
เขตต าบลผไทรินทร์ ) 
 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 ม.ยาว 50.00.00 ม.หนา 0.15 ม. 
ทั้งสองข้างทาง ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. พร้อม 
ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆละ  0.25 ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
1.875 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 42.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 37.80 ลบ.ม.  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง ข้างละ 0.25 ม. ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 3.15 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย                                                                  

172,000 

11 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 - หมู่ 2 ) 
 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต         
ไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง  
ข้างละ 0.25 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.25 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1  ป้าย 

172,000 

12 
โครงการปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 

ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 9.00 ม. มีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
 9.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ                                                                                            

150,000 

อนึ่ง หากท่านมีความสนใจอยากทราบในรายละเอียดของแต่ละโครงการ  สามารถขอดูข้อมูลได้ท่ี 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 

ทั้งนี้ตั้งแต่    วันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ. 2561     เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2561 

    (ลงชื่อ)              
(นายสุพัฒน์  ซารัมย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 
 

 
 
 


