
ประชาสมัพนัธง์บประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางหิน 
อ าเภอกะเปอร ์ จงัหวดัระนอง 

****************** 
  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางหนิ  ขอประชาสมัพนัธง์บประมาณรายจ่าย งบลงทุน   ประเภทครุภณัฑ ์และ ประเภททีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีจ่ะด าเนินการใน
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.  2563 เป็นจ านวน เงินรวมทัง้ส้ิน  3,716,000.00 บาท  (สามลา้นเจด็แสนหนึ่งหมื่นหกบาทถว้น)  เพื่อแจง้ใหทุ้กท่านไดท้ราบและร่วมกนั
ตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิ  งบประมาณใหเ้กดิความคุม้ค่าประหยดั  เกดิประโยชน์สูงสุด มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ดงันี ้

ล าดบัที ่
ชือ่โครงการ/กจิกรรม 

ลกัษณะกจิกรรม 
(กวา้งXยาว) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

งบจ านวน 
(บาท) 

1. จดัซือ้ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
รถบรรทุก (ดเีซล)   
 

ขนาด 1 ตนั จ านวน 1 คนั ปรมิาตรกระบอกสบูไม่ต ่ากวา่  2,400 
ซซี ีหรอืก าลงัเครือ่งยนตไ์ม่ต ่ากวา่  110  กโิลวตัต ์ ขบัเคลือ่น 4  
ลอ้   ราคาตามมาตรฐานครภุณัฑป์ระจ าปี 2561   

ส านกังาน อบต.บางหนิ 828,000 

2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ซอยบา้นกลาง-ตะเคยีนงาม หมู่ 
3 ต าบลบางหนิ 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  174  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 260 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

ม.3 174,000 

3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ซอยบุญเหลอื หมู่ 4 ต าบลบาง
หนิ 
 

ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร  ยาว 97  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 291 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

ม.4 187,000 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ซอยฝายน ้าลน้ป้าจติร หมู่ 3 
ต าบลบางหนิ 
 

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 140  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 560 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

หมู่ 3 377,000 
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5. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ซอยมแีกว้ หมู่  1 ต าบลบางหนิ 

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 185  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 291 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

หมู่ 1 490,000 

6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ซอยสวนสาธติ หมู่ 2 ต าบลบาง
หนิ 
 

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 170  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 291 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

หมู่ 1 450,000 

7. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ซอยหนองหอย หมู่ 5 ต าบลบาง
หนิ 
 

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 185 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 291 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

หมู่ 5 490,000 

8. โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม
คอนกรตีเสรม็เหลก็ซอยชยัพฒันา 
หมู่ -45 ต าบลบางหนิ 
 

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 185 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอื
มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 291 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง     

หมู่ 4-5 720,000 

อน่ึง หากท่านสนใจรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม      สามารถตรวจดไูด้ท่ีกองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางหิน ได้ทุกวนั 
ในเวลาราชการหรือ ผา่นทางเวป็ไซด ์  www.banghin.go.th 
     
 
                  (นายวชิยั ศรเีจรญิ) 
             นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางหนิ 
                          วนัที ่ 16   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

http://www.banghin.go.th/

