
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่จะด าเนินการ  งบประมาณประจ าปี  2564 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,769,100.00บาท เพ่ือ
แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าประหยัด 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 ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง และปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ฯลฯ 

ต าบลป่าบอน 1,963,000 

2 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน  า คสล.สาย
ปอเนอะ– แยกหมอ
ท าแย หมู่ที่ 2 บ้าน
กลาง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน  า คสล. สาย
ปอเนอะ – แยกหมอท าแย หมู่ที่ 2 บ้าน
กลาง ขนาดความกว้างด้านใน 0.50 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย  0.60 ความยาว 190.00 เมตร
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

ต าบลป่าบอน 407,000 

3 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน  า คสล.สาย
หนองเท๊ียะ หมู่ที่ 3 
บ้านหนองเที๊ยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน  า คสล. สาย
หนองเที๊ยะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย   ขนาด
คว ามกว้ า ง ด้ า น ใน  0.50 เ มต ร  คว ามลึ ก
เฉลี่ย  0.60 ความยาว  180.00 เมตร พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

ต าบลป่าบอน 386,000 

4 

 

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน  า คสล.สาย
หน้าบ้านครูรงค์ หมู่ที่ 
7 บ้านป่าบอนต่ า 

เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างคูระบายน  า คสล.สายหน้า
บ้านครูรงค์ หมู่ที ่7 บ้านป่าบอนต่ า 
ขนาดความกว้างด้านใน 0.50 เมตร ความลึก
เฉลี่ย  0.60 ความยาว 83.00 เมตร  พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    

ต าบลป่าบอน 325,000 



ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเจริญ หมู่
ที่ 4 บ้านควนนุ้ย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ  หมู่
ที ่4 บ้านควนนุ้ย  ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่รวมไม่น้อย
กว่า  240.00  ตารางเมตร   พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต าบลป่าบอน 166,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายพิศหมู่ที่ 5 
บ้านโคกนาคบุตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายพิศ   หมู่
ที ่5 บ้านโคกนาคบุตร ขนาดความ
กว้าง  4.00 เมตร ความยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่รวมไม่
น้อยกว่า  560  ตารางเมตร พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต าบลป่าบอน 389,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวสะพานเลียบ
คลองห้วยแม่ลอนหมู่ที่  
 11บ้านห้วยแมล่อน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหัวสะพานเลียบคลอง
ห้วยแม่ลอน  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่
ลอน ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร 
ความยาว 145.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นที่รวมไม่น้อย
กว่า  580  ตารางเมตร  พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

ต าบลป่าบอน 402,000 

8 โครงการบุกเบิกถนน
สายอ่างเก็บน  าคอแห้ง 
– หลาทวด หมู่ที่ 6 
บ้านท่าดินแดงตก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายอ่างเก็บ
น  าคอแห้ง – หลาทวด หมู่ที่ 6 บ้านท่า
ดินแดงตก  ขนาดความกว้าง  4.00 
เมตร ความยาว 680.00 เมตร  
 
 
 
 

ต าบลป่าบอน 350,000 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน สาย
ศรีตรัง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งผี
ปั้นรูป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนน สาย
ศรีตรัง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งผีปั้นรูป ขนาด
ความกว้าง  4.00 เมตร ความ
ยาว 1,000.00 เมตร   

ต าบลป่าบอน 358,000 

10 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนสายหนอง
คล้า หมู่ที่ 4 บ้านควนนุ้ย 
ต าบลป่าบอน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนสาย
สายหนองคล้า หมู่ที ่4 บ้านควนนุ้ย ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 600.00 เมตร   

ต าบลป่าบอน 155,000 

11 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนสายหนอง
บ่อหา– ศาลาน  าหมู่ที่ 9 
บ้านศาลาน  า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนน สาย
หนองบ่อหา – ศาลาน  า    หมู่ที่ 9 บ้าน
ศาลาน  า ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร 
ความยาว 1,700.00 เมตร 

ต าบลป่าบอน 380,000 

12 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนสาย
ห้วยหรั่ง หมู่ที่ 1 บ้านใน
ล้อมต าบลป่าบอน 

เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงยกระดับถนน สาย
ห้วยหรั่ง หมู่ที่ 1 บ้านในล้อม ขนาดความ
กว้าง  4.00 เมตร ความยาว 1,900.00 
เมตร   

ต าบลป่าบอน 407,000 

13 เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา(ค่าK) 

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK) ตามหนังสือ กค(กวจ)
0405.2/ว110 ลง วันที่ 5 มีนาคม 
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่าK) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง 
 

ต าบลป่าบอน 81,100 

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ตรวจดูได้ที่ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน  ได้ทุกวันในเวลาราชการ 

 
 

(นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 



 
 

ขั้นตอน และวิธีการเข้าดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

 

 

 

 

ขั้นตอน ดังนี้ 
1. พิมพ์ชื่อ เว็บไซต์  www.pabon.go.th 
2. คลิกดู  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
3. คลิก  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  1 

ขั้นตอนที่  2 

http://www.pabon.go.th/


 


