
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่จะด าเนินการ  งบประมาณประจ าปี  2561 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,664,000 บาท เพ่ือแจ้ง
ให้ทุกท่านได้ทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า  ประหยัด  เกิดประโยชน์
สูงสุด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน เช่น ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน และค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง อ่ืน ฯลฯ 

ต าบลป่าบอน 1,500,000  

2 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน  าคสล.สายควน
นุ้ย – เกาะไข่เขียว หมู่
ที่ 4 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน  า คสล. สาย
ควนนุ้ย – เกาะไข่เขียว  หมู่ที ่4  บ้านควน
นุ้ย ขนาดความกว้างด้านใน 0.50 เมตร ความ
ลึกเฉลี่ย 0.60 ระยะทาง 285.00  เมตร   
พร้อมป้าย   

ต าบลป่าบอน 639,000 

3 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน  า คสล.  สาย
ปอเนาะ–หมอต าแย 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน  า คสล.สาย
ปอเนาะ – หมอต าแย  หมู่ที่ 2  บ้านกลาง 
ขนาดความกว้างด้านใน  0.50 เมตร ความลึก
เฉลี่ย  0.60 ระยะทาง  247.00  เมตร     
พร้อมป้าย   

ต าบลป่าบอน 550,000 

4 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน  า คสล. สาย
ป่าบอนต่ า – ท่าดิน
แดงตก   หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน  า คสล.  สาย
ป่าบอนต่ า – ท่าดินแดงตก  หมู่ที่ 6  บ้านท่า
ดินแดงตก(ช่วงหน้าศาลาหมู่บ้าน) ขนาด 
ความกว้างด้านใน  0.50  เมตร ความลึกเฉลี่ย 
 0.60 ระยะทาง 230.00  เมตร พร้อมป้าย  

ต าบลป่าบอน 498,000 



ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านต้นหว้า   
หมู่ที่  9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายต้นหว้า  หมู่ที ่ 9 บ้าน
ศาลาน  า ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื นที่
รวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร   
พร้อมป้าย   

ต าบลป่าบอน 584,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายเรือง   
หมู่ที่  8 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนายเรือง  หมู่
ที ่8 (ช่วงปลายสาย)  ขนาดความ
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  220.00  
เมตรหนา 0.15  เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ  0.50 เมตร หรือพื นที่รวมไม่น้อย
กว่า  880  ตารางเมตรพร้อมป้าย   

ต าบลป่าบอน 575,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงอิฐ หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโรงอิฐ หมู่ที่ 7 ขนาด
ความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
150.00  เมตร  หรือพื นที่รวมไม่น้อย
กว่า  600  ตารางเมตรพร้อมป้าย 

ต าบลป่าบอน 391,000 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยแม่ลอน -   
โคกสัก หมู่ที่ 11 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายห้วยแม่ลอน - โคกสัก  
หมู่ที่  11 ขนาดความกว้าง  5.00   
เมตร ยาว 193.00  เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื นที่รวมไม่น้อยกว่า  965  
ตารางเมตร  พร้อมป้าย 

ต าบลป่าบอน 605,000 

 

 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

9 โครงการซ่อมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโรงฆ่าสัตว์  หมู่
ที ่5  ขนาดความกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว 277.00 เมตร หนา  0.07  เมตร ไหล่
ทางขางละ 0.50 เมตร หรือพื นที่รวมไม่
น้อยกว่า 1,385 ตารางเมตร พร้อมป้าย   

ต าบลป่าบอน 431,000 

10 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิว
จราจรแคปซีล (Cape 
Seal) สายบ้านไร่ –  
ป่าบอนบน  หมู่ที่ 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
ผิวจราจรแคปซีล (Cape Seal)  
สายบ้านไร่ – ป่าบอนบน  หมู่ที่ 3 (ช่วง
บ้านหนองเที๊ยะ) ขนาดความกว้าง  5.00  
เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือพื นที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตรพร้อมป้าย   

ต าบลป่าบอน 433,000 

11 โครงการปรับปรุงถนน
สายห้วยหรั่ง  หมู่ที่  1  
บ้านในล้อม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสาย
ห้วยหรั่ง  หมู่ที่ 1  บ้านในล้อม ช่วง
ที ่1 ปรับปรุงถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร โดยถมวัสดุคัดเลือก
หนา  0.15  เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมส าเร็จรูป ขนาด  1.20 x 1.20  
เมตร จ านวน  1  ช่องทาง  ช่วงที่ 2  
ปรับปรุงถนนกว้าง  4.00 เมตร  ยาว   
900.00 เมตร  โดยถมวัสดุคัดเลือกหนา  
0.15  เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 
0.60 x 1.00  เมตร จ านวน 6 ท่อน 
พร้อมป้าย 

ต าบลป่าบอน 458,000 

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ตรวจดูได้ที่ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน  ได้ทุกวันในเวลาราชการ 

 

(นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 


