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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

ตามมติรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561  สภาเทศบาลต าบลชะเมามีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  

2561  จ านวน  11  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  1,596,000.-บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการฯ  เทศบาลต าบลชะเมาจึงจัดท าแผนการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลชะเมา  พ.ศ. 2561  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2)  ทั้งนี้การเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามระเบียบฯ  หมวด 4   

ข้อ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

**กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น** 
 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ส าหรับแผนการด าเนินงาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  พัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลชะเมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะเมา  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณา
การท างานของหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที ่2  พ.ศ. 2559  ข้อ 21  และข้อ 27 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ ว 6247  ลงวันที่   3  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  แนว
ทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสำมสิบวัน 
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จำกขั้นตอนกำรท ำแผนกำรด ำเนินงำนสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงันี ้
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน     
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอื่น 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

 

ประกำศใช้ 
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แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและการประเมินผล 
ดังนั้นแผนปฏิบัติการ  จึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพื้นท่ีเทศบาล 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น 

 2. เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผน 
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา 
4. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารถ้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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                     ส่วนที่ 2 
บัญชสีรุปโครงกำร/กิจกรรม 

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2) 

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ หน่วย 
ด ำเนินกำร งบประมำณ

ทั้งหมด 

1. ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน           
  1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม 9 81.82 1,094,00.00 68.55  ทต.ชะเมา 
  1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐานให้ครบถ้วน 
2 18.18 502,000.00 31.45 ทต.ชะเมา 

รวม 11 100.00 1,596,000.00  100.00    
2 ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ           
  2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมการศึกษา 0 0.00 0 0.00   
  2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมีปัญญาท้องถิ่น 
0 0.00 0 0.00  

  2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ           

  2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมสุขภาพ และ
การสาธารณสุข 

0 0.00 0 0.00  

  2.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ หรือทพุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์ 

0 0.00 0 0.00  

  2.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6  การป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภยั 

0 0.00 0 0.00  

รวม 0 00 0   0.00   
3. ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ      
  3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมอาชีพ และ

พัฒนารายได ้
0 0.00 0 0.00 - 

  3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

0 0.00 0 0.00 - 

รวม 0 0.00 0 0.00   
4. ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อม           
  4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1  การจัดการสิ่งแวดล้อม

และมลพิษต่างๆ 
0 0.00 0 0.00  

  4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2  การอนุรักษ ์ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00  

รวม 0 0.00 0 0.00  
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2) 

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย 

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ 
งบประมำณ

ทั้งหมด 
ด ำเนินกำร 

5. ยุทธศำสตร์ที ่5  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธภิำพ  ตำมหลักธรรมำภิบำล           

  5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

0 0.00 0 0.00  

  5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

0 0.00 0 0.00  

  5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

0 0.00 0 0.00  

    และชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 0 0.00 0 0.00  

  5.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4  การปรับปรุงระบบการ
ให้บริการประชาชน 

0 0.00 0 0.00  

  5.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5  การบริหารจัดการภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ 

0 0.00 0 0.00  

    และประสิทธิผล 0 0.00 0 0.00  

  5.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6  การส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐ 

0 0.00 0 0.00  

รวม 0.00 0.00 0 0.00   

รวมทั้งสิ้น 11.00 100.00 1,596,000.00  100.00   
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  (เพิ่มเตมิ  ฉบับที่ 2) 

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวดันครศรีธรรมรำช 
 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1  การพัฒนาด้านคมนาคม 

(แผนงานเคหะและชุมชน) 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ที ่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
1 

งำนซ่อมแซมถนน 
โครงการซ่อมแซมถนนสายไกล
ปืนเที่ยง – สวนปาล์มนายชูศักดิ์  
คงปาน  หมู่ที่ 1  (จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายไกลปืนเที่ยง – สวน
ปาล์มนายชูศักดิ์  คงปาน  
หมู่ที่ 1   
 

 
90,000 

 
หมู่ที่ 1 
ต.ชะเมา 

 
กองช่าง 

ทต.ชะเมา 

       
/ 

 
/ 

 
/ 

   

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย
เหมืองอ าไพ – นานายสมนึก  
หมู่ที่ 1  (จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายซอยเหมืองอ าไพ – 
นานายสมนึก  หมู่ที่ 1 

238,000 หมู่ที่ 2 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    



 

 

8 

 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ที ่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการปรับปรุงถนนสายมิยา

ซาว่าเกาะโพธ์ิ  หมู่ที่ 2  
(จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหน้าอนามัยบาง
มูลนาก จากบ้านนายสุ
ธรรม หนูแก้ว หมู่ที่ 7 

238,000 หมู่ที่ 2 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายหน า
หย่อม-บ้านนายกอง  หมู่ที่ 2  
(จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายหน าหย่อม-บ้านนายก
อง  หมู่ที่ 2   

94,000 หมู่ที่ 2  
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

5 โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบ
เหมืองพระราชด าริ จากบ้าน
นายเพื่อม จดเหมือง รพช.    
หมู่ที่ 2  (จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายขอบเหมือง
พระราชด าริ จากบ้านนาย
เพื่อม จดเหมือง รพช.    
หมู่ที่ 2 

99,000 หมู่ที่ 2  
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

 
 
 
 



 

 

9 

 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ที ่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบ

คลองแผ้วบ้านทอนจาก (รวม 2 
ฝั่ง) หมู่ที่ 2  (จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายขอบคลองแผ้วบ้าน
ทอนจาก (รวม 2 ฝั่ง)    
หมู่ที่ 2   

99,000 หมู่ที่ 2  
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

7 โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบ
เหมืองพระราชด าริ  หมู่ที่ 3  
(จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายขอบเหมือง
พระราชด าริ  หมู่ที่ 3   

87,000 หมู่ที่ 3 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

8 โครงการซ่อมแซมถนนสายเมือง
แก้ว  หมู่ที่ 6 (จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายเมืองแก้ว  หมู่ที่ 6 

40,000 หมู่ที่ 6 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

 

     
 

 / / / 
 
 

  
 

 

9 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายสวง-สี่แยกหัวเกาะ  หมู่ที่ 7  
(จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายสวง-สี่แยก
หัวเกาะ  หมู่ที่ 7 

98,000 หมู่ที่ 7 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

รวมจ ำนวน  9  โครงกำร   เป็นจ ำนวนเงิน 1,094,000  

 



 

 

10 

 

 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานให้ครบถ้วนและครอบคลุม 

(แผนงานเคหะและชุมชน) 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ที ่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  

บ้านคลองใหม่  หมู่ที่ 3  
(จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  บ้านคลองใหม่  
หมู่ที่ 3   

332,000 หมู่ที่ 3 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 

      / / /    

2 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ประปาหมู่บ้าน  บ้านคลองใหม่  
หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการยกระดับถนนสาย
จากปากทางเข้าบ้านนาย
สวาท หมู่ที่ 6 

170,000 หมู่ที่ 3 
ต.ชะเมา 

กองช่าง 
ทต.ชะเมา 
 

     
 

 / / / 
 

 

  
 

 

จ ำนวน  2  โครงกำร   เป็นเงิน 502,000  
รวมโครงกำรแนวทำงพัฒนำที่ 1  จ ำนวน  9  โครงกำร   เป็นเงิน 1,094,000  

รวมโครงกำรแนวทำงพัฒนำที่ 2  จ ำนวน  2  โครงกำร   เป็นเงิน 502,000  
รวมจ ำนวนทั้งสิน้  11  โครงกำร   เป็นจ ำนวนเงิน 1,596,000  

 


