
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

****************** 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน      ขอประชาสัมพันธง์บประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน   ประเภทที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้างที่จะด าเนนิงานจากงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,737,500 บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
ประหยัด  เกิดประโยชน์สงูสุด มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างXยาว) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ก่อสร้างคูระบายน้ า สาย
บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บา้น
ตะเคียนงาม ต าบลบางหิน  

ขนาดกว้างบน  1.00 กว้างลา่ง  0.60 เมตร ลึก 0.80    
เมตร  ยาวรวมทั้งหมด  942 เมตร และวางท่อ คสล.
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน 
ก าหนด  
 

หมู่ 3 400,000 

2. ก่อสร้างต่อเติมโรงผลิตน้ าดื่ม 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย
ต าบลบางหิน 

ขนาดกว้าง  7.00  เมตร  ยาว  17  เมตร พร้อมทั้ง
ลานคอนกรีต และคูระบายน้ า รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  
 

หมู่ 5 570,000 

3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คลองน้ าแดง หมู่ที่ 5 
บ้านคลองทราย ต าบล 
บางหิน 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 36  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  144 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 5 93,500 

4. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บา้น
ตะเคียนงาม ต าบลบางหิน 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 3 508,000 

5. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
ศรีจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านคลอง
ทราย ต าบลบางหิน 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 5 634,000 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวน
ปลามท์ักษิณ หมู่ที่ 2 
บ้านบางหิน ต าบลบางหิน 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 385  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  1,540 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 2 978,000 

7. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
สามัคคี  หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี 
ต าบลบางหิน 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 1 524,000 
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ล าดับ
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างXยาว) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

8. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุทิศ  
หมู่ที่ 4 บ้านวังกุ่ม ต าบล
บางหิน 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 1 508,000 

9. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
บ้านคลองทราย ต าบล 
บางหิน  

- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 
-รื้อถอนและติดตั้งฝ้าแผ่นเรียบ  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน 
ก าหนด  

หมู่ 1 57,000 

10. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ต าบล
บางหิน   

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว  20.60 เมตร หนา 0.12 
เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 206 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
บางหิน ก าหนด  

หมู่ 1 98,000 

11. ติดตั้งไฟแสงสวา่งทุกหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1-5 ต าบลบางหิน 

ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง จ านวน  81  จุด รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บางหิน ก าหนด  

หมู่ 1-5 367,000 

 
อนึ่ง หากท่านสนใจรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม      ตรวจดูได้ท่ีส านักปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางหิน ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ 
 

 
 
 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน 
    วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


