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             งบประมาณต้ังไว้ท้ังสิน้ ต้ังไว้ 4,251,238   บาท

1.  รายจ่ายประจ า   ต้ังไว้ บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า    ตั้งไว้ 391,880     บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น    ตั้งไว้ 355,880        บาท

 - ต าแหนง่  หัวหนา้สว่นโยธา  ตั้งไว้ 203,280   บาท

 - ต าแหนง่   นายช่างโยธา     ตั้งไว้ 80,000     บาท

 - ต าแหนง่   ช่างส ารวจ      ตั้งไว้ 72,600     บาท

1.1.2  ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 36,000         บาท

 - ต าแหนง่   นายช่างโยธา     ตั้งไว้ 18,000     บาท

 - ต าแหนง่   ช่างส ารวจ      ตั้งไว้ 18,000     บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว     ต้ังไว้ 196,800    บาท

1.2.1  ประเภทคา่จา้งพนักงานจา้ง   ตั้งไว้ 145,200        บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่  ผู้ช่วยช่างโยธา    ตั้งไว้ 72,600     บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่  ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ ตั้งไว้ 72,600     บาท

1.2.2. ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง   ตั้งไว้ 51,600          บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่  ผู้ช่วยช่างโยธา    ตั้งไว้ 25,800     บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่  ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ ตั้งไว้ 25,800     บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการเคหะและชุมชน)

1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ต้ังไว้ 868,800    บาท

1.3.1. ค่าตอบแทน   ต้ังไว้ 58,800        บาท

1) เงนิช่วยเหลอืคา่รักษาพยาบาล  เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 20,000     บาท

2) เงนิคา่เช่าบา้น   เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 28,800     บาท

3) คา่ตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนักงานฯและพนักงานจา้ง ตั้งไว้ 10,000     บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการเคหะและชุมชน)

รายละเอยีดงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

รายจา่ยจ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน      ส่วนโยธา

1,561,738           
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1.3.2. ค่าใช้สอย       ต้ังไว้ 650,000       บาท

1) ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ    ตั้งไว้ 60,000     บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนอบรมตา่งๆ คา่เย็บหนังสอื  คา่ซกัฟอก คา่เช่าทรัพย์สนิ

คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ คา่ตักสิ่งปฏกิลู คา่เย็บเลม่ ฯลฯ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการเคหะและชุมชน)

2) ประเภทรายจา่ยเพือ่การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของ อบต. ตั้งไว้ 570,000   บาท

2.1 คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภัณฑห์รือทรัพย์สนิอื่นๆของ อบต. ตั้งไว้ 50,000     บาท

 เช่น ไฟฟา้สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ)

2.2  คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง ตั้งไว้ 520,000   บาท

เช่น คา่ซอ่มแซมที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง ช ารุดเสยีหายจากกรณีตา่งๆ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน)

3)ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น 20,000     บาท

เช่น คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ,คา่กระเช้าดอกไม้,ช่อดอกไม ้ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปฯ)

1.3.3.  ค่าวัสดุ  ต้ังไว้ 160,000       บาท

1) วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 20,000         บาท

 -เช่น กระดาษ  แฟม้สัน  ปากกา แลคซนี กาว ฯลฯ

2)วัสดุคอมพวิเตอร์ ตั้งไว้ 15,000          บาท

 - เช่น หมกึเคร่ืองพมิพ ์เมา้ท ์แปน้พมิพ ์แผ่นดสิก ์ฯลฯ

3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 5,000           บาท

 - เช่น คา่ปา้ยรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ ตา่งๆคา่ปา้ยผ้าฯลฯ

4) วัสดุไฟฟา้และวทิยุ     ตั้งไว้ 70,000          บาท

 -เช่น สายไฟ หลอดไฟ สตาร์ดเตอร์ สวติซฯ์ลฯ

5) วัสดุกอ่สร้าง    ตั้งไว้ 50,000         บาท

 - เช่น ไมอั้ด ส ีปูนซเีมนต ์สังกะส ีทอ่ระบายน้ า ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ)
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1.4 หมวดเงนิอุดหนุน     ต้ังไว้ 104,258    บาท

1) อุดหนุนการไฟฟา้อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะตั้งไว้ 104,258    บาท

บา้นโคกแสว หมู่ 6 ต.หัวทะเล  อ.บ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน)

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน  ต้ังไว้ 2,689,500  บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 2,689,500   บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 147,000    บาท

1)  ครุภัณฑส์ านักงาน ตั้งไว้ 47,000         บาท

1.1)  เคร่ืองคอมพวิเตอร์(Notebook)จ านวน  1  เคร่ือง       ตั้งไว้ 25,000         บาท 

 -  Intel Core i7 - 2630QM(2.0 GHz,6MB L3 Cache,Up 2.90 GHz)

 -  MobileIntel  HM65 Express

 - 14 inch WXGA (1366x768) LED

 -  4 GB  DDR3

 -  DVD-Writer(Dual Layer Support)

 - 640 GB 5400 RPM

1.2)  เคร่ืองพมิพ ์A3 จ านวน  1 เคร่ือง ตั้งไว้ 22,000     บาท 

 - ความละเอยีดการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600x600 dpi

 - สามารถใช้กบักระดาษ Art  ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 1.2 มม.

 - ความเร็วในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 18 แผ่น/นาที

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ)

2)  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ ตั้งไว้ 100,000        บาท

 1)  เครนไฮดรอลคิพร้อมกระเช้าซอ่มไฟฟา้    100,000        บาท

 -เป็นเครนใหมไ่มเ่คยใช้งานมากอ่น พับเกบ็ไดต้ดิตั้งไวบ้ริเวณดา้นหลังรถ

 - ความสามารถในการยก ไมน่อ้ยกวา่  6 ตันและยกไดสู้งจากพื้นดนิไมน่อ้ยกวา่  12  เมตร

 - เครนสามารถหมุนรอบตัวไดไ้มน่อ้ยกวา่  360 องศา

 - มขีาค้ ายัน 2 คู่ สามารถบังคับใหท้ างานพร้อมกนัหรือท างานอสิระทลีะขา้งได้

 - กระเช้าท าดว้ยไฟเบอร์กลาส ตดิตั้งที่ปลายบูมมขีนาดไมน่อ้ยกวา่  750x650x1,100 มม.

สามารถรับน้ าหนักไมน่อ้ยกวา่  100  กโิลกรัมและไมเ่กนิ  200  กก.

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานการเคหะและชุมชน  งานไฟฟา้และถนน)
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2.1.1 ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 2,542,500  บาท

1) โครงการปรับปรุงภูมทิัศนท์ะเลสดีอ  บา้นหัวทะเล   หมู่  1  ต.หัวทะเล ตั้งไว ้ 250,000    บาท

 อ.บ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ

2) โครงการลงลูกรังถนนสายเลยีบคลองโอบ บา้นหัวทะเล หมู่ 1 ต.หัวทะเล ตั้งไว ้ 99,000      บาท

จ.ชัยภูม ิโดยท าการลงลูกรังบนถนนสายเลยีบคลองโอบ ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,100 ม.

 หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ใหไ้ดป้ริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 440 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร 

ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 76)

3) โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพูนดนิพร้อมลงลูกรัง สายโคกเตยีน-คลองไผ่งาม     ตั้งไว้ 99,600      บาท

บา้นหัวทะเล ม.1 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนนยกร่อง

พูนดนิพร้อมลงลูกรังใหไ้ดข้นาดกวา้ง 6 ม. ยาว 480 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ตามแบบที่

อบต.หัวทะเลก าหนด (ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 76)

4) โครงการลงลูกรังถนนสายเลยีบคลองหว้ยสมีุม บา้นหัวสระ หมู่ 2 ต.หัวทะเล ตั้งไว ้ 50,000      บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 563 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

โดยท าการลงลูกรังใหไ้ดป้ริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 225 ลบ.ม.พร้อมทัง้ปรับเกลี่ย

ผิวจราจร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 77)

5) โครงการลงลูกรังถนนสายคลองนอ้ย-หนองขาม  บา้นหัวสระ หมู่ 2 ต.หัวทะเล ตั้งไว ้ 50,000      บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 563 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

โดยท าการลงลูกรังใหไ้ดป้ริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 225 ลบ.ม.พร้อมทัง้ปรับเกลี่ย

ผิวจราจร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 90)

6) โครงการลงลูกรังถนนสายคลองนอ้ย-โสกโก  บา้นหัวสระ  หมู่ 2  ต.หัวทะเล ตั้งไว ้ 50,000      บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 563 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

โดยท าการลงลูกรังใหไ้ดป้ริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 225 ลบ.ม.พร้อมทัง้ปรับเกลี่ย

ผิวจราจร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 90)

7) โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพูนดนิพร้อมลงลูกรังสายหนองเสอืนวล บา้นหัวสระ  50,000      บาท

หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างยกร่องพูนดนิพร้อมลง

ลูกรังใหไ้ดข้นาดกวา้ง 6 ม. ยาว 110 ม. สูงเฉลี่ย  1  ม.ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 78)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน)



36

8) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสวา่ง บา้นกุม่ หมู่ 3  ต.หัวทะเลตั้งไว ้ 147,700     บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาด 4 ม. ยาว 70 ม. หนา

 0.15 ม.หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 42 ลบ.ม.และลงลูกรังไหลท่าง พร้อมตดิตั้ง

ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 67)

9) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยเจริญผล บา้นกุม่ หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์  52,000      บาท

จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดกวา้ง 0.20 ม. ลกึ 0.20 ม. ยาว 59 ม.

พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรตามแบบที่ อบต.ก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557หนา้ 101)

10) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปู ่บา้นหนองประดู่  หมู่ 4 ตั้งไว ้ 99,200      บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง  3 ม. 

ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 29.25 ลบ.ม. และลงลูกรัง

ไหลท่าง   ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 68)

11) โครงการลงลูกรังถนนสายหนองประดู-่สุระนารายณ์ บา้นหนองประดู่   หมู่ 4 ตั้งไว ้ 50,000      บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 563 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

ปริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกวา่   225  ลบ.ม.  พร้อมทัง้ปรับเกลี่ยผิวจราจร ตามแบบที่ 

อบต.หัวทะเล ก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 81)

12) โครงการลงลูกรังถนนสายหนองปรือ-หัวทะเล  บา้นหนองประดู่   หมู่ 4 ตั้งไว ้ 50,000      บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิขนาดกวา้ 4 ม. ยาว 563 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม.

ปริมาตรลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 225 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร ตามแบบ อบต.ก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 81)

13) โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพูนดนิสายทา่ขี้เถา้ บา้นเขาดนิ หมู่ 5 ต.หัวทะเล ตั้งไว ้ 200,000    บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างยกร่องพูนดนิใหไ้ดข้นาดกวา้ง 6 ม. ยาว

 1,500 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. และวา่งทอ่ระบายน้ า ขนาด 0.60x0.60 ม.จ านวน 32  ทอ่น

 4 จุด พร้อมตดิตั้งปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 82)

14) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนีวล  บา้นโคกแสว หมู่ 6 ตั้งไว ้ 95,000      บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง  4 ม. 

ยาว 46  ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 27 ลบ.ม. และลงลูกรัง

ไหลท่าง   ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 70)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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15) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้บา้นนางคม ชินนอก บา้นหนองดงตั้งไว ้ 91,000      บาท

หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง  

 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 27 ลบ.ม.และลงลูกรัง

ไหลท่าง   ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 70)

16) โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพูนดนิสายหนองดง-โคกแสว บา้นหนองดง หมู่ 7 ตั้งไว ้ 109,000     บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างยกร่องพูนดนิขนาดกวา้ง 5 ม.

ยาว 1,070 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ตดิตั้งตั้งปา้ยโครงการจ านวน 1  ปา้ย.ตามแบบที่ 

อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 85)

17) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า สายบา้นเกา่-หนองดง บา้นเกา่ หมู่ 8 ต.หัวทะเล   ตั้งไว ้ 200,000    บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างรางระบายน้ าเสริมเหล็กใหไ้ดข้นาดกวา้ง 

 0.20 ม. ลกึ 0.20 ม. ยาว 223 ม. พร้อมตดิตั้งปา้ยโครงการจ านวน  1  ปา้ย ตามแบบ

ที่ อบต.หัวทะเลก าหนด(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 103)

18) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอสีานเขยีว(ตอ่)บา้นโนนสังข ์หมู่ 9  ตั้งไว้ตั้งไว ้ 120,000     บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง  3 ม.

ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 34.65 ลบ.ม.และลงลูกรัง

ไหลท่าง  พร้อมตดิตั้งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย  ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 72)

19) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า สายหนองตาปูน บา้นโนนสังข ์หมู่ 9 ต.หัวทะเล   ตั้งไว ้ 80,000      บาท

อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างรางระบายน้ าเสริมเหล็กใหไ้ดข้นาดกวา้ง 

 0.20 ม. ลกึ 0.20 ม. ยาว 90 ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 103)

20) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลยีบคลองหว้ยสมีุม(ตอ่)บา้นหัวสะพาน 200,000    บาท

หมู่ 10 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 

 4 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม.หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 41.40 ลบ.ม.และลงลูก

รังไหลท่าง  พร้อมตดิตั้งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย  ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 73)
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21) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทา่โพธิ์-บอ่ลาว บา้นหัวทะเล หมู่ 11 ตั้งไว้ 200,000    บาท

 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3.50 ม.

 ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 60.37 ลบ.ม. และลงลูก

รังไหลท่าง  พร้อมตดิตั้งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย  ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 74)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

22) โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญผล(ตอ่)บา้นหัวสระใหม ่หมู่ 12 ตั้งไว้ 200,000    บาท

ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูม ิโดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง  5 ม.

 ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม.หรือปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 58.50 ลบ.ม. และลงลูกรัง

ไหลท่าง  พร้อมตดิตั้งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย  ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลก าหนด

(ตามแผนพัฒนา 3 ป ีพ.ศ.2555-2557 หนา้ 75)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

****************************************
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