
 
 
 
 

 

วันท่ี 6 ธันวาคม  2561 
 

ผลการดําเนินการก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานประเภทถนน อ�างเก็บนํ้า ไฟฟ า และ          
ระบบประปาหมู�บ�าน ประจําป& 2561 

 

ด�วย นายวรรณชาติ  ยอดแก�ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด ได�ดําเนินการประสานของบประมาณ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีขององค*กรปกครองส+วนท�องถ่ินจากกรมส+งเสริม        
การปกครองท�องถ่ินและงบประมาณของหน+วยงาน  เพ่ือดําเนินการก+อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให�
ประชาชนมีถนนท่ีมีสภาพดีใช�สัญจรไปมาได�สะดวกยิ่งข้ึนใช�เป4นเส�นทางคมนาคมในการขนส+งผลผลิต
การเกษตร ให�ประชาชนเข�าใจและตระหนักถึงความเอาใจใส+ของทางราช   เพ่ือความเป4นอยู+ของประชาชนใน

หมู+บ�านหรือการชุมชนสู+ คุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล�อมท่ีดี  ในป8งบประมาณ 2561  เป+นจํานวนเงิน 
55,009,000 บาท   (ห�าสิบห�าล�านเก�าพันบาทถ�วน)  ดังนี้ 
 

1.โครงการก�อสร�างถนนภายในหมู�บ�าน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลึก(เกาะทวด) – 
โรงเรียนโศภนคณาภรณ<  หมู+ท่ี 3 ,หมู+ที 2   ตําเกาะทวด โดยทําการก+อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว�าง 5.00 เมตร ยาว  2,930 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล+ทางหินคลุกข�างละ 0.05 เมตร ยกระดับด�วย
หินคลุกบดอัดแน+น หนา 0.25 เมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการกําหนด 
จํานวน 2 ป?าย จํานวนวงเงินงบประมาณ 11,780,000 บาท บาท (สิบเอ็ดล�านเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาท
ถ�วน) 

 

2.โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านนาใน หมู+ท่ี 5  ตําเกาะทวด โดยทําการ
ก+อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร  หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม+น�อยกว+า 
2,000 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 2 ป?าย 
จํานวนวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) 
 

3.โครงการซ�อมสร�างไหล�ทางถนนสายบางบูชา-ปากคลอง หมู+ท่ี 1 ตําเกาะทวด โดยทําการซ+อม
สร�างไหล+ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท*ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว�าง 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร        
ยาว 380 เมตร  หรือพ้ืนท่ีก+อสร�างไม+น�อยกว+า 760 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการ
ตามแบบท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 2 ป?าย จํานวนวงเงินงบประมาณ 479,000 บาท บาท (ส่ีแสนเจ็ด
หม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 

 

4.โครงการซ�อมสร�างถนน สายสามัคคีพัฒนา 2  หมู+ท่ี 6  ตําเกาะทวด โดยทําการซ+อมสร�างผิว
จราจรแบบพาราแอสฟCลท*ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 260 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีก+อสร�างไม+น�อยกว+า 1,040 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการ
กําหนด จํานวน 2 ป?าย จํานวนวงเงินงบประมาณ 495,000 บาท บาท (ส่ีแสนเก�าหม่ืนห�าพันบาทถ�วน) 

5.โครงการซ�อมสร�างถนน หัวสวนฝGHงใต�   หมู+ท่ี 7  ตําเกาะทวด โดยทําการซ+อมสร�างถนนผิวจราจร
แบบพาราแอสฟCลท*ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 145 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ก+อสร�างไม+น�อยกว+า 725 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการกําหนด 
จํานวน 2 ป?าย จํานวนวงเงินงบประมาณ 459,000 บาท บาท (ส่ีแสนห�าหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 

/6.โครงการ.. 
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6..โครงการซ�อมสร�างถนน ลานหน�าศูนย<พัฒนาเด็กเล็กตําบลเกาะทวด   หมู+ท่ี 5  ตําเกาะทวด 
โดยทําการซ+อมสร�างผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท*ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีผิวจราจรไม+น�อยกว+า 720 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 2 ป?าย 
จํานวนวงเงินงบประมาณ 455,000 บาท บาท (ส่ีแสนห�าหม่ืนห�าพันบาทถ�วน) 

7.โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านบ�านค�อตะวันตก  หมู+ท่ี 4  ตําเกาะทวด โดย
ทําการก+อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 190  เมตร  หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม+น�อย
กว+า 760 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 2 ป?าย   
จํานวนวงเงินงบประมาณ 496,000 บาท บาท (ส่ีแสนเก�าหม่ืนหกพันบาทถ�วน) 

8.โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านปากคลอง-ช�องขาด   หมู+ท่ี 2  ตําเกาะทวด 
โดยทําการก+อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 190  เมตร  หรือพ้ืนท่ี คสล.       
ไม+น�อยกว+า 760 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป?ายประชาสัมพันธ*โครงการตามแบบท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 
2  ป?าย จํานวนวงเงินงบประมาณ 496,000 บาท บาท (ส่ีแสนเก�าหม่ืนหกพันบาทถ�วน) 

9.โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู� ท่ี 1 บ�านบางบูชา      
ตําบลเกาะทวด มาแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 8,630,000 บาท (แปดล�านหกแสนสามหม่ืนบาท
ถ�วน) 

10.  โครงการอนุรักษ<ฟOPนฟูแหล�งน้ําบ�านบางบูชา หมู�ท่ี 1 ตําบลเกาะทวด  ขนาดความ            
กว�าง 172.00 เมตร ความยาว 234.00 เมตร ความลึก 5.00 เมตร สามารถกักเก็บน้ําได�  150,000 ลบ  .ม .  โดย
เทศบาลตําบลเกาะทวด ประสานของบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8  กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดําเนินการ จํานวนวงเงินงบประมาณ 19,600,000 บาท 
(สิบเก�าล�านหกแสนบาทถ�วน) 
11.โครงการปรับปรุงและย�ายแนวระบบจําหน�ายไฟฟ าภายในตําบลเกาะทวด โดยการย�ายเสาไฟฟ?าอยู+แนว
คลองข้ึนมาอยู+บนถนน ประกอบด�วย หมู+ท่ี 1 , หมู+ท่ี2 ,หมู+ท่ี3, หมู+ท่ี4, หมู+ท่ี 8 โดยเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ประสานการไฟฟ?าส+วนภูมิภาคอําเภอปากพนังดําเนินการ งบประมาณสนับสนุน เป+นเงิน 11,119,000บาท
(สิบแอ็ดล�านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือประชาสัมพันธ*ให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ติดต�อสอบถาม... เทศบาลตําบลเกาะทวด เบอร<โทรศัพท<  075 -466188 


