
 
 

                                      ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 
เรื่อง ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

................................................ 

    ตามท่ีสภาองคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท ได�ให�ความเห็นชอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในการประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป) 2562 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562 และสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 
ประจําป) 2562 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ในการนี้นายอําเภอกาญจนดิษฐ ได�อนุมัติร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 แล�วนั้น                

   อาศัยตามความในมาตรา 87 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส�วนตําบล    
พ.ศ.  2537 และท่ีแก� ไขเ พ่ิมเ ติมถึงฉบับ ท่ี  7 พ.ศ.  2562 และความในข�อ 39 แห� งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก�ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 จึงประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ต้ังแต�วันท่ี 3๑ ตุลาคม ๒๕62 เปEนต�นไป ประชาชนผู�สนใจสามารถเข�าตรวจดู  เสนอแนะ หรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/ โครงการ ท่ีปรากฏอยู�ในงบประมาณรายจ�ายประจําป)ได�ท่ี  
  - ศูนยข�อมูลข�าวสารองคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท    
  - เว็บไซต https://www.thautae.go.th/index.php 

   ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
    
 
    ลงชื่อ 
 

(นายธเนศร  ศรีรุ�งเรือง)  
นายกองคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชาสัมพันธ�งบประมาณรายจ�ายประจําป& พ.ศ. 2563 
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 

อําเภอกาญจนดิษฐ� จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

   องคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ขอประชาสัมพันธ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ือการลงทุนประเภทท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีจะดําเนินการ งบประมาณประจําป) 2563 
เปEนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 12,980,000 บาท (สิบสองล�านเก�าแสนแปดหม่ืนบาทถ�วน) เพ่ือแจ�งให�ทุกท�านได�
ทราบและร�วมกันตรวจสอบการใช�จ�ายเงินงบประมาณให�เกิดความคุ�มค�า ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 ส่ิงสาธารณูปโภค    
1 โครงการก�อสร�างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชลประทาน – ดอน
หลวง หมู�ท่ี 1,2,3 

ทําการลอกถนนเดิมออกก�อนขนาดกว�าง 
6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 840 ตารางเมตร และก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 840 ตารางเมตร พร�อม
ไหล�ทางหินคลุกกว�างข�างละ 0.50 เมตร 
พิกัดดําเนินการท่ี พิกัดจุดเริ่มต�น 
0568320, 1016691 และพิกัดสิ้นสุด 
0568305, 1016859 ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 
พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธโครงการ 
  

สายลประทาน 
– ดอนหลวง 
หมู�ท่ี 2 

450,000.00  

2 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกเขาน�อย หมู�ท่ี 
3 

ทําการลอกถนนเดิมออกก�อนขนาดกว�าง 
3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 900 ตารางเมตร และก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 900 ตารางเมตร พร�อม
ไหล�ทางหินคลุกกว�างข�างละ 0.50 เมตร 
พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการ พิกัดจุดเริ่มต�น 
0568246, 1012261 และพิกัดสิ้นสุด 
0568549, 1012261 ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 
พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธโครงการ 
  

สายแยกเขา
น�อย  

หมู�ท่ี 3 

520,000.00  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

3 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
คราม หมู�ท่ี 9 

ดําเนินการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 850 ตารางเมตร พร�อมไหล�ทางหิน
คลุกกว�างข�างละ 0.50 เมตร พิกัดพ้ืนท่ี
ดําเนินการ พิกัดจุดเริ่มต�น 0572470, 
0999918 และพิกัดสิ้นสุด 0572350, 
0999766 ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  
 

ซอยครามหมู�
ท่ี 9 

479,000.00 

4 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กล�อมชู หมู�ท่ี 8 

ดําเนินการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 
360 ตารางเมตร พร�อมไหล�ทางหินคลุก
กว�างข�างละ 0.50 เมตร  พิกัดพ้ืนท่ี
ดําเนินการพิกัดจุดเริ่มต�น 0565222, 
1011005 และพิกัดสิ้นสุด 0565151, 
1010923 ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  

สายกล�อมชู 
หมู�ท่ี 8 

198,000.00 

5 โครงการก�อสร�าง
ถนนลาดยางสายศาลา 
– วังตะเคียน หมู�ท่ี 9 

ดําเนินการเกรดบด อัด ก�อน และก�อสร�าง
ถนนผิวจราจรแบบแอสฟaลทติก ขนาด
กว�าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 1,000 
ตารางเมตร พร�อมตีเส�นจราจร พิกัดพ้ืนท่ี
ดําเนินการพิกัดจุดเริ่มต�น 0576470, 
0999818 และพิกัดสิ้นสุด 0572350 
, 09999766 ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร�อม
ติดต้ังป_ายประชาสัมพันธโครงการ  

สายศาลา – 
วังตะเคียน 
หมู�ท่ี 9 

470,000.00 

6 โครงการก�อสร�างท�อ
เหลี่ยม สายบ�านช�อง
เนียงหมู�ท่ี 8 

ก�อสร�างท�อเหลี่ยม สายบ�านช�องเนียง หมู�
ท่ี 8 ขนาด 1.80 x 1.80 ยาว 7 เมตร 
ชนิด 2 ช�องทาง พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการ 
0563455 , 1011697 ตามแบบ
แปลนของกรมทางหลวงชนบท พร�อม
ติดต้ังป_ายประชาสัมพันธโครงการ 

สายบ�านช�อง
เนียง 

หมู�ท่ี 8 

 340,000.00  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

7 โครงการก�อสร�างฝายน้ํา
ล�น สายนายอรุณ หมู�ท่ี 
6 

ก�อสร�างฝายน้ําล�นสายนายอรุณ หมู�ท่ี 6 
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข�าง 
3.00 เมตร กว�าง 12 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานก�อสร�างฝายน้ําล�น มข.2527 
พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการท่ี พิกัดก�อสร�าง 
0566271, 1012003 ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 
พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธโครงการ  
 

สายนายอรุณ 
หมู�ท่ี 6 

 550,000.00  

8 โครงการบุกเบิกถนน
ซอยทุ�งตําเสา หมู�ท่ี 6 

ดําเนินการบุกเบิกถนนต�อเนื่องตลอดแนว 
และทําการถมหินคลุกบดอัดขนาดกว�าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 2,000 
ตารางเมตร พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการ พิกัด
จุดเริ่มต�น 0565054 , 1012913 
และพิกัดสิ้นสุด 0565031 , 
1013366 ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  
 

ซอยทุ�งตําเสา
หมู�ท่ี 6 

 497,000.00  

9 โครงการขยายเขต
ประปา ซอยวัดพระ
พุทธบาท (ฝacงขวา) หมู�ท่ี 
7 

ดําเนินการวางท�อ PE ขนาดความ
หนาแน�นสูง PE80 PN6 ขนาด
เส�นผ�าศูนยกลาง 75 ม.ม. ระยะทาง 
500 เมตร และท�อ PE ขนาดความ
หนาแน�นสูง ท�อ PE80 PN6 ขนาด
เส�นผ�าศูนยกลาง 63 ม.ม. ระยะทาง 
2,500 เมตร ระยะทางรวมไม�น�อยกว�า 
3,000 เมตรพร�อมอุปกรณอ่ืนๆ เช�น 
ประตูน้ํา รัดแยก ท�อจ�ายน้ํา เปEนต�น พิกัด
พ้ืนท่ีดําเนินการพิกัดจุดเริ่มต�น 
0564785 , 1013589 และพิกัด
สิ้นสุด 0564715 , 1015675 ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารส�วนตําบล
ท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธ
โครงการ  
 
 

ซอยวัดพระ
พุทธบาท  
(ฝacงขวา)  
หมู�ท่ี 7 

490,000.00 



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

10 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนนซอยโรงอิฐ หมู�ท่ี 5 

ดําเนินการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว�าง 2 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 440 
ตารางเมตร  พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัด
จุดเริ่มต�น 0571989, 1010458 และ
พิกัดสิ้นสุด 0572097, 1010236 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  

ซอยโรงอิฐ  
หมู�ท่ี 5 

 330,000.00  

11 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนสายหัวเตย – ไร�
บน หมู�ท่ี 13 

ดําเนินการก�อสร�างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 1 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 500 ตารางเมตรและทําการถมหิน
คลุกบริเวณไหล�ทาง กว�าง 0.50 เมตร 
พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัดจุดเริ่มต�น 
0578729 , 0998917 และพิกัด
สิ้นสุด 0578956, 0998643 ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารส�วนตําบล
ท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธ
โครงการ   

สายหัวเตย – 
ไร�บน  

หมู�ท่ี 13 

 357,000.00  

12 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยดินแดง หมู�ท่ี 5 

ดําเนินการลอกถนนเดิมออกก�อน ขนาด
กว�าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม�น�อยกว�า 1,200 ตารางเมตร และ
ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว�าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 1,200 
ตารางเมตรพิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัด
จุดเริ่มต�น 0573528, 1011660 และ
พิกัดสิ้นสุด 0573389, 1011952 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  

ซอยดินแดง 
หมู�ท่ี 5 

660,000.00 

13 โครงการปรับปรุงถนน 
สายบัวหลวง หมู�ท่ี 11 

ดําเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟaลทติกคอนกรีต ปูทับผิวถนนเดิม 
ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 3,000 
ตารางเมตร พร�อมตีเส�นจราจร พิกัดพ้ืนท่ี

สายบัวหลวง  
หมู�ท่ี 11 

1,000,000.00  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ดําเนินการพิกัดจุดเริ่มต�น 0566219, 
1009475 และพิกัดสิ้นสุด 0566039 
, 1008643 ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  
 

14 โครงการปรับปรุงถนน 
สายวัดถํ้า – หัวศอก 
หมู�ท่ี 1 

ดําเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟaลทติกคอนกรีต ปูทับผิวถนนเดิม 
ขนาดกว�าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 3,000 
ตารางเมตร พร�อมตีเส�นจราจร พิกัดพ้ืนท่ี
ดําเนินการพิกัดจุดเริ่มต�น 0566462, 
1018897 และพิกัดสิ้นสุด 0566316, 
1019596 ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  
 

สายวัดถํ้า – 
หัวศอก   
หมู�ท่ี 1 

  995,000.00  

15 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท�าแร� – มะขาม หมู�ท่ี 
4 

ดําเนินการลอกถนนเดิมออกก�อนขนาด
กว�าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม�น�อยกว�า 1,750 ตารางเมตรและทํา
การก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว�าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 1,750  
ตารางเมตร พร�อมไหล�ทางหินคลุกกว�าง
ข�างละ 0.50 เมตร พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการ
พิกัดจุดเริ่มต�น 0570387, 1012379 
พิกัดสิ้นสุด 0569985 , 1012487 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  
 

สายท�าแร� – 
มะขามหมู�ท่ี 4 

  950,000.00  

16 โครงการปรับปรุงถนน
สายท�าพอ – สี่แยกนาย
เชวง หมู�ท่ี 10 

ดําเนินการลอกถนนเดิมออกก�อน ขนาด
กว�าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร และ
ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว�าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 850 
ตารางเมตร พร�อมไหล�ทางหินคลุกกว�าง

สายท�าพอ – 
สี่แยกนาย

เชวงหมู�ท่ี 10 

  479,000.00  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ข�างละ 0.50 เมตร พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการ
พิกัดจุดเริ่มต�น 0569261, 1007892 
และพิกัดสิ้นสุด 0569237, 1008027 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ   
 

17 โครงการปรับปรุงถนน
สายศาลา – วังตะเคียน 
หมู�ท่ี 13 

ดําเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟaลทติกคอนกรีต ปูทับผิวเดิม ขนาด
กว�าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 1,250  
ตารางเมตร  พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัด
จุดเริ่มต�น 0576409, 0999886 และ
พิกัดสิ้นสุด 0576699, 0999977 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  

สายศาลา – 
วังตะเคียน 
หมู�ท่ี 13 

  418,000.00 

18 โครงการปรับปรุงถนน
สายสี่แยกนายเชวง – 
คลองสระ หมู�ท่ี 12 

ดําเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟaลทติกคอนกรีต เกรด บด อัดพ้ืน
ทางใหม� ขนาดกว�าง 6 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 2,100 ตารางเมตรพร�อมตีเส�น
จราจร พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการ พิกัด
จุดเริ่มต�น 0571082,1005188 และ
พิกัดสิ้นสุด 0571286,1004828 ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารส�วนตําบล
ท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธ
โครงการ  
 

สายสี่แยกนาย
เชวง – คลอง
สระ หมู�ท่ี 12 

1,000,000.00 

19 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู�บ�าน หมู�ท่ี 3 

ดําเนินการรายละเอียดดังนี้   
1. ทําการก�อสร�างฐานถังสูง และติดต้ังถัง
สูงทรงเชมเปญ 12 คิว สูง 15 เมตร     
2. ทําการก�อสร�างฐานถังกรองสนิมเหล็ก 
และติดต้ังถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.
ม./ชม.      
3. ทําการเปลี่ยนระบบฟ_าและตู�ควบคุม 
และปahมบาดาล ขนาด 2 แรงม�า      

ประปา
หมู�บ�าน 
หมู�ท่ี 3 

  470,000.00 



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

4. ทําการรื้อถังประปาเดิมท้ังชุด มาไว�ท่ีผู�
ว�าจ�างกําหนด      
5. ประสานระบบให�ใช�งานได�ปกติ พิกัด
พ้ืนท่ีดําเนินการพิกัดก�อสร�าง 
0567684,1010804 ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารส�วนตําบลพร�อมติดต้ัง
ป_ายประชาสัมพันธโครงการ  
 

20 โครงการปรับปรุง
พัฒนาทางเท�า สาย
น้ําตกลานช�าง หมู�ท่ี 
13 

ดําเนินการเรียงหินพร�อมยาแนว ขนาด
กว�าง 1 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 150 
ตารางเมตร พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัด
จุดเริ่มต�น 0578184, 0994976 และ
พิกัดสิ้นสุด 0578303, 0994933 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  
 

ทางเท�า สาย
น้ําตกลานช�าง 

หมู�ท่ี 13 

    90,000.00  

21 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู�บ�าน หมู�ท่ี 5 

ดําเนินการ ดังนี้ 1.ติดต้ังหอถังสูง ทรงรูป
ถ�วยเชมเปญ ขนาด 12. ลบ.ม. สูง 15 ม. 
2.ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.
ม./ ชม. 3.วางท�อ PE80 PN6 ขนาด
เส�นผ�าศูนยกลาง 75 ม.ม. ระยะทาง 
500 เมตร พร�อมอุปกรณอ่ืนๆ เช�น 
ประตูน้ํา รัดแยก ท�อจ�ายน้ํา เปEนต�น พิกัด
พ้ืนท่ีดําเนินการ พิกัดจุดเริ่มต�น 
0572540, 1010798 และ ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารส�วนตําบลท�า
อุแท พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธ
โครงการ  
 

ประปา
หมู�บ�าน  
หมู�ท่ี 5 

  500,000.00  

22 โครงการเปลี่ยนท�อ
ประปา ถนนสายดอน
มดคัน หมู�ท่ี 2 

ดําเนินการเปลี่ยนท�อประปาเปEน ท�อพีอี 
ขนาดความหนาแน�นสูง PE80 PN6 
ขนาดเส�นผ�าศูนยกลาง 90 ม.ม. 
ระยะทาง 1,000 เมตร และท�อ PE80 
PN6 ขนาดเส�นผ�าศูนยกลาง 75 ม.ม. 
ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทางรวมไม�

สายดอนมด
คัน  

หมู�ท่ี 2 

  490,000.00 



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

น�อยกว�า 2,000 เมตร (สองฝacง) พร�อม
อุปกรณอ่ืนๆ เช�น ประตูน้ํา รัดแยก ท�อ
จ�ายน้ํา เปEนต�น พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัด
จุดเริ่มต�น 0568538, 1015220 และ
พิกัดสิ้นสุด 0568408, 1016087 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารส�วน
ตําบลท�าอุแท พร�อมติดต้ังป_าย
ประชาสัมพันธโครงการ  

23 โครงการย�ายหอถัง
ประปา หมู�ท่ี 9 

ดําเนินการย�ายหอถังประปาจากบ�านนาย
เจื่อน ไปจุด ฝายคลอง กงหนิง และ
ดําเนินการดังนี้  
1. ทําการก�อสร�างฐานถังสูง ขนาด 20 
คิว และฐานถังกรองสนิมเหล็ก      
2. ย�ายถังสูงทรงเชมเปญ 20 คิว และถัง
กรองสนิมเหล็ก มาติดต้ังท่ีจุดก�อสร�างใหม�
พร�อมประสานระบบให�พร�อมใช�งาน      
3. ทําการปaกเสาพร�อมดึงสายไฟ ขนาด 
25 มม. ระยะทาง 200 เมตร พร�อมย�าย
มิเตอรไฟฟ_ามาติดต้ังท่ีจุดก�อสร�างใหม�      
4. ทําการเดินท�อ พีอี 80 พีเอ็น 6 ขนาด 
75 มม. ระยะทาง 200 เมตร พร�อม
อุปกรณประตูน้ําและข�อต�อ  5. ทําการต้ัง
ปahมหอยโข�ง 3 แรงม�า ใบพัด 2 ชั้น  220 
โวลท พร�อมอุปกรณท�อดูดครบชุด และ
ก�อสร�างโรงต้ังปahม ขนาด 1.50 x 1.50 
ม. พิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการพิกัด 0573097, 
0999615 ตามแบบแปลนของ อบต.ท�า
อุแท พร�อมติดต้ังป_ายประชาสัมพันธ 

ประปา  
หมู�ท่ี 9 

   297,000.00 

 อุดหนุนกิจการไฟฟAา    
1 โครงการขยายเขตไฟฟ_า 

ซอยวัดพระพุทธบาท 
(ฝacงขวา) หมู�ท่ี 7 

เพ่ือจ�ายเปEนเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ_า 
ให�แก�การไฟฟ_าส�วนภูมิภาคอําเภอกาญจน
ดิษฐ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ_า ซอยวัด
พระพุทธบาท (ฝacงขวา) หมู�ท่ี 7 ทําการ
ขยายเขตไฟฟ_าแรงตํ่า ระยะทาง 300 ม. 
พิกัดเริ่มต�น 0563812 , 1015694 
และพิกัดสิ้นสุด 0563713 , 
1015995 

   300,000.00 



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว�างxยาว/หนา) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ_า
หมู�บ�าน ซอยตาเท่ียง 
หมู�ท่ี 5 

เพ่ือจ�ายเปEนเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ_า 
ให�แก�การไฟฟ_าส�วนภูมิภาคอําเภอกาญจน
ดิษฐ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ_าหมู�บ�าน 
ซอยตาเท่ียง หมู�ท่ี 5 ทําการขยายเขต
ไฟฟ_าแรงตํ่า ระยะทาง 500 ม. พิกัด
เริ่มต�น 0570299, 1007013 และ 
พิกัดสิ้นสุด 0572426, 1006967 

   300,000.00 

 ส่ิงสาธารณูปการ    
1 โครงการติดต้ังเสารับ

สัญญาณวิทยุ 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าติดต้ังเสาสัญญาณวิทยุของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าอุแท โดย
ดําเนินการก�อสร%างเสาทาวเวอร� ความสูง 
30 เมตร เป�นเสาสามเหลี่ยม ขนาด12 นิ้ว 
ขา 1 นิ้ว ถัก 3/8 นิ้ว หน%าแปลนกลม 
(Hot Dip Galvanized) เพลทฐานเสา
ทาวเวอร� 12 นิ้ว หนา 9 มม. (Hot Dip 
Galvanized) เพลทปCดบน แบบแผ�น
วงกลม หนา 9 มม.  (Hot Dip 
Galvanized) พร%อมอุปกรณ� และสถานี
ฐาน (Base Station) ประกอบด%วย วิทยุ
สื่อสารกําลังส�งไม�เกิน 10 วัตต� พร%อม
ไมโครโฟน หม%อแปลงไฟฟKา เสาอากาศ 
Dipole 4 Stack พร%อมขาจับ สายนํา
สัญญาณ Haliex ขนาด 1/2 นิ้วข%อต�อ
สายอากาศ อุปกรณ�ปKองกันความเสียหาย
เม่ือเกิดฟKาผ�า ระบบกราว (Ground) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าอุแท พร%อมติดต้ังปKาย
ประชาสัมพันธ�โครงการ 

อบต.ท�าอุแท 350,000.00 

  รวมเปBนเงินท้ังส้ิน   12,980,000.00 

  อนึ่ง หากท�านสนใจในรายละเอียดค�าใช�จ�ายแต�ละโครงการ/ กิจกรรม สามารถตรวจดู
รายละเอียดได�ท่ีสํานักปลัด องคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ได�ทุกวัน  
ในวันและเวลาราชการ 
 
 

    (นายธเนศร  ศรีรุ�งเรือง) 
    นายกองคการบริหารส�วนตําบลท�าอุแท 



 
 


