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1 โครงการขยายเขตประปาสาย 
สนง.ทต.ชะมาย หมู่ที่ 6 โดยขยายเขตประปาต่อ

จากทอ่ของการประปา
ส่วนภมูิภาค ใช้ทอ่ 
HDPE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 110.00 
เมตร ตามแบบการ
ประปาส่วนภมูิภาค

82,500          หมู่ที่ 6 กองช่าง

2 โครงการขยายเขตประปาสายนา
ค าทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 โดยขยายเขตประปาต่อ

จากทอ่ของการประปา
ส่วนภมูิภาค ใช้ทอ่ 
HDPE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 300.00 
เมตร ตามแบบการ
ประปาส่วนภมูิภาค

225,000       หมู่ที่ 6 กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. ๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

3 โครงการขยายเขตประปาสายลาย
พศิ อุทศิ หมู่ที่ 4 โดยขยายเขตประปาต่อ

จากทอ่ของการประปา
ส่วนภมูิภาค ใช้ทอ่ 
HDPE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 600.00 
เมตร ตามแบบการ
ประปาส่วนภมูิภาค

450,000       หมู่ที่ 4 กองช่าง

4 โครงการขยายเขตประปาสายวงัหบี
 ซอย 7 หมู่ที่ 5

โดยขยายเขตประปาต่อ
จากทอ่ของการประปา
ส่วนภมูิภาค ใช้ทอ่ 
HDPE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 420.00 
เมตร ตามแบบการ
ประปาส่วนภมูิภาค

315,000       หมู่ที่ 5 กองช่าง

5 โครงการขยายเขตประปาสาย
โสภณ อุทศิ หมู่ที่ 5 โดยขยายเขตประปาต่อ

จากทอ่ของการประปา
ส่วนภมูิภาค ใช้ทอ่ 
HDPE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 390.00 
เมตร ตามแบบการ
ประปาส่วนภมูิภาค

292,500       หมู่ที่ 5 กองช่าง

5



 งบประมาณ สถานที่
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

6 โครงการขยายเขตประปาสายหว้ย
ขัน ซอย 5  หมู่ที่ 4 โดยขยายเขตประปาต่อ

จากทอ่ของการประปา
ส่วนภมูิภาค ใช้ทอ่ 
HDPE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 390.00 
เมตร ตามแบบการ
ประปาส่วนภมูิภาค

180,000       หมู่ที่  4 กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย 
สนง.ทต.ชะมาย หมู่ที่ 6

โดยท าการปกัเสา คอร.
พาดสายต่อจากการ
ไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ตาม
แบบการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค

49,500          หมู่ที่ 6 กองช่าง

    1,594,500 บาทรวม                 7                 โครงการ
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