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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  จ่ายขาดเงินสะสม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

  เพ่ือให้การจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
  



วันท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2562
  

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561  นั้น 

  เนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ าอุปโภคไม่เพียงพอ
และเส้นทางในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมบ่อ สาเหตุเนื่องจากฝนตกติดต่อกัน
หลายวัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงจึงได้ลงท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา และความต้องการเพ่ือ
น ามาแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน  

  ดังนั้น เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภคและแก้ไขปัญหาเส้นทาง
อย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หากรอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบ
กับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาที่สมควรด าเนินการแก้ไขอย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 
5,532,900.-  บาท  (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ดังนี้ 

1. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีต้องท า และอาจจัดท าได้ 
2. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
3. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค 

โดยรายละเอียดประกอบการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.1 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน เป็นเงิน  14,568,330.80 บาท 

และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว  
1.2 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ เป็นเงิน      719,100.00  บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
1.3 เงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม     เป็นเงิน        12,800.00  บาท 
1.4 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   เป็นเงิน  13,836,430.80  บาท 
1.5 ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)    เป็นเงิน    3,900,000.00  บาท 
1.6 เงินค่าสาธารณูปโภค (ประมาณ 3 เดือน)   เป็นเงิน       600,000.00  บาท 
1.7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์ (จ านวน 3 เดือน) เป็นเงิน    3,067,500.00  บาท 
1.8 เงินสะสมคงเหลือ      เป็นเงิน      6,268,930.80  บาท 
1.9 ส ารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10     เป็นเงิน    626,893.08  บาท 
1.10 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    เป็นเงิน    5,642,037.72  บาท 



  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นเงิน 5,532,900.-  บาท  (ห้าล้านห้าแสนสามหม่ืน
สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 6 โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จ านวน 3 โครงการ บุกเบิกถนน จ านวน 1 โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 1 แห่ง 

  โดยมีรายละเอียดประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้



รายละเอียดรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   5,532,900.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 5,532,900.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 5,532,900.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  5,532,900.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1. โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม – เขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่ง
สง ตั้งไว้ 496,800.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม – เขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง โดย
เริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ าขาว หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 9 
ตั้งไว้ 499,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ าขาว หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสงโดยเริ่ม
ก่อสร้างจากสามแยกหัวคต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร และขุดรื้อท่อกลมระบายน้ าเดิมออก พร้อมวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร จ านวน 1 จุด 6 ท่อน  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 5 ล าดับที่ 4 

  3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส - เขตต าบลปริก หมู่ที่  3  ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
499,600.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส - เขตต าบลปริก หมู่ที่  3  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อ
จากถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรลาดยางแบบแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร   ระยะทาง  250.00  



เมตร หนา  0.05  เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 6 ท่อน  
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 6 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ  หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้
496,800.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ  หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
สามแยกบ้านนายเลียบ คงกะพันธ์  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตรพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 7 
 
  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ– ห้วยพล หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 493,500.-
บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ– ห้วยพล หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจาก
ถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 10 
 
  6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายสังวร เครือจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง
สง ตั้งไว้ 565,400.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่นายสังวร เครือจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง โดย
ก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตรความสูงรวมไม่น้อย
กว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาดท่อส่ง  1-1/4  นิ้ว  สูบน้ าไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง  
ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่าย
น้ าอัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 125  ท่อนๆละ 4.00 ม. ,สามทางPVC  
ขนาด ø 2"-1/2   ตามจุดผู้ใช้น้ า จ านวน 13 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสาย
เมน จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนาน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ที่องค์การบริหารส่วนทุ่งสง
ก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 24 ล าดับที่ 27 

7. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางฝ้าย ช านาญกิจ หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 79,200.-  
บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนางฝ้าย ช านาญกิจ หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินผุ จ านวน 110.00  
ลูกบาศก์เมตร  ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและตัดแต่งแนวคันคู
ตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 5 



ท่อน และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร  1 จุด(วางคู่) จ านวน 10 
ท่อนพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 21 ล าดับที่ 23 

  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม 2 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้
489,600.- บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม 2 หมู่ที ่8 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้าง
จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตรพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้าย
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 13 ล าดับที่ 14 
 

               9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
489,600.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 14 ล าดับที่ 15 
    
  10. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายทศพล  แก้วบัวทอง  หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 
ตั้งไว ้219,100.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่นายทศพล  แก้วบัวทอง  หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง โดยใช้ท่อ 
PVC. ชั้น 13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราวจ านวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน ๑ ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 25  
 

  11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 499,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโดยก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก

ถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรลาดยางแบบแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  254.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 15 ล าดับที่ 17   

 

 



12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉ่ า ธนาวุฒิ - บ้านนางเล็ก  
ชอบผล หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 489,600.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉ่ า ธนาวุฒิ - บ้านนางเล็ก ชอบผล  
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตรพร้อม
วางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 18 

               13. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นางพวงเพชร สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่ง
สง  ตั้งไว้ 215,700.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่นางพวงเพชร สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง  จ านวน  
1 บ่อ  โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้าย  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 23 ล าดับที่ 26 
               
 

     

 

   


