
ประชาสัมพันธ� 
งบประมาณรายจ�ายประจําป� พ.ศ.2561 

องค�การบริหารส�วนตําบลทอนหงส�  
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
  องค�การบริหารสวนตําบลทอนหงส� ขอประชาสัมพันธ�งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน
ประเภทท่ีดินและสิ่งกอสร'าง ท่ีจะดําเนินการ งบประมาณประจําป( 2561 เป-นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
1,905,250.-บาท เพ่ือแจ'งให'ทุกทานได'ทราบและรวมกันตรวจสอบการใช'จายเงินงบประมาณให'เกิดความ
คุ'มคา ประหยัด เกิดประโยชน�สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว/างxยาวxหนา) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 

1. กอสร'างถนน คสล.สาย
สี่แยกชุมขลิง-ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 
1  

กอสร'างถนน คสล.สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 
1 ขนาดกว'าง 5.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน'อยกวา 395 ตารางเมตร ถมไหลทางหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอน
หงส� กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 1 225,100 

2. กอสร'างถนน คสล.สาย
เขาวัด-บ'านนายสมพงค� 
หมูที่ 3  

กอสร'างถนน คสล.สายเขาวัด-บ'านนายสมพงค� หมูที่ 3 ขนาด
กว'าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน'อยกวา 400 ตารางเมตร ถมไหลทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอนหงส� 
กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 3 226,600 

3. กอสร'างถนน คสล.สาย
บ'านนางคลาย-โรงรม 
หมูที่ 4 

กอสร'างถนน คสล.สายบ'านนางคลาย-โรงรม หมูที่ 4 ขนาด กว'าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น'อยกวา 200 ตารางเมตร ถมไหลทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอนหงส� กําหนด 
ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 4 114,700 

4. กอสร'างถนน คสล.สาย
หัวสะพานห'วย
คลองส'อน-บ'านนายบุญ
ลอม หมูที่ 4 

กอสร'างถนนสายหัวสะพานห'วยคลองส'อน-บ'านนายบุญลอม หมู
ที่ 4 ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน'อยกวา 200 เมตร ถมไหลทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอนหงส� 
กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 4 114,700 

5. กอสร'างถนน คสล.สาย
ห'วยนาเหม็ด-บ'านนาง
เลี่ยน หมูที่ 5 

กอสร'างถนน คสล.สายห'วยนาเหม็ด-บ'านนางเลี่ยน หมูที่ 5 
ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน'อยกวา 220 ตารางเมตร แบบไมมีไหลทาง ตาม
แบบ อบต.ทอนหงส� กําหนดติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ
จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 5 121,500 
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5. กอสร'างถนน คสล.สาย
ห'วยนาเหม็ด-บ'านนาง
เลี่ยน หมูที่ 5 

กอสร'างถนน คสล.สายห'วยนาเหม็ด-บ'านนางเลี่ยน หมูที่ 5 
ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน'อยกวา 220 ตารางเมตร แบบไมมีไหลทาง ตาม
แบบ อบต.ทอนหงส� กําหนดติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ
จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 5 121,500 

6. กอสร'างถนน คสล.สาย
บ'านนางประนอม-บ'าน
นายครบ หมูที่ 5 

กอสร'างถนน คสล.สายบ'านนางประนอม-บ'านนายครบ หมูที่ 5 
ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน'อยกวา 192 ตารางเมตร ถมไหลทางหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอน
หงส� กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ� โครงการจํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 5 108,650 

7. กอสร'างถนน คสล.สาย
ไทรเสือเวียน-โรงเรียน
บ'านวังลุง หมูที่ 6 

กอสร'างถนน คสล.สายไทรเวือเวียน-โรงเรียนบ'านวังลุง หมูที่ 6 
ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน'อยกวา 400 ตารางเมตรถมไหลทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอนหงส� 
กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 6 226,600 

8. กอสร'างถนน คสล.สาย
บ'านนายกูล-คอกไกนาย
จําเนียร หมูที่ 7 

กอสร'างถนน คสล.สายบ'านนายกูล-คอกไกนายจําเนียร หมูที่ 7 
ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน'อยกวา 400 ตารางเมตร ถมไหลทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอนหงส� 
กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการจํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 7 226,600 

9. กอสร'างถนน คสล.สาย
ต'นยาง-หัวสะพาน
กํานัน หมูที่ 8 

กอสร'างถนน คสล.สายต'นยาง-หัวสะพานกํานัน หมูที่ 8 ขนาด
กว'าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน'อยกวา 400 ตารางเมตร ถมไหลทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว'างข'างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ทอนหงส� 
กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 8 226,600 

10. กอสร'างถนน คสล.สาย
บ'านหมออ่ิม หมูที่ 9 

กอสร'างถนน คสล.สายบ'านหมออ่ิม หมูที่ 9 ขนาดกว'าง 4.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน'อยกวา 
240 ตารางเมตร แบบไมมีไหลทาง พร'อมวางทอ คสล.ขนาด
เส'นผาศูนย�กลาง 0.60x1.00 เมตร จํานวน 1 ทอน ตามแบบ 
อบต.ทอนหงส� กําหนดติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 
1 ป>าย 

หมูที่ 9 135,300 

11. ปรับปรุงถนนสายสาย
ทอง หมูที่ 9 

ปรับปรุงถนนสายสายทอง หมูที่ 9 โดยทําการปรับเกรดถนน
ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 549 เมตร ใช'วัสดุหินคลุกทําผิว
จราจรขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 549 เมตร หนา 0.05 เมตร 
วัสดุหินคลุกไมน'อยกวา 109.80 ลูกบาศก�เมตร พร'อมล'มกอง
เกลี่ยเรียบ บดอัดตลอดความยาว ตามแบบ อบต.ทอนหงส� 
กําหนด ติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

หมูที่ 9 83,000 
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12. ขุดวางทอระบายน้าํ คส
ล.บริเวณหน'าศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ'านใน
เขียว 2 

ขุดวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณหน'าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ'านใน
เขียว 2 หมูที่ 9 โดยทําการขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
เส'นผาศูนย�กลาง 1.00x1.00 เมตร ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 
จํานวน 1 จุด จํานวน 23 ทอน ยาแนวปูนทราย ใช'วัสดุดินถม
ปรับบริเวณขนาดกว'าง 11 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร ปริมาณดินถมไมน'อยกวา 79.20 ลูกบาศก�เมตร วัสดุหิน
คลุกปรับบริเวณขนาดกว'าง 11.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร วัสดุหินคลุกไมน'อยกวา 12.65 ลูกบาศก�เมตร 
พร'อมล'มกองเกลี่ยเรียบ ตามแบบ อบต.ทอนหงส� กําหนด ติดตั้ง
ป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ป>าย 

ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก
บ'านใน
เขียว 2 

95,900 

 
อนึ่ง หากทานสนใจในรายละเอียดคาใช'จายแตละโครงการ/กิจกรรม ตรวจดูได'ท่ีสํานักงาน

ปลัดองค�การบริหารสวนตําบลทอนหงส� ได'ทุกวันในเวลาราชการ 
 
 
 

(นายสันติ  ศรีเมือง) 
นายกองค�การบริหารสวนตําบลทอนหงส� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


