
ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  (เดอืน ตลุาคม 2564-มนีาคม 2565)

เทศบาลต าบลหนองน  าใส

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดปรมิำณงำน งบประมำณ ด ำเนินกำรแล้ว ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร

1 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองเกตุ-
บ้านไทรงาม (บ้านหนองเกตุ ม. 4)

ปริมาณงาน กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
180  เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่825 ตร.ม.

495,000.00

             /

2 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 เพิ่มพูล (บ้าน
ลาดพัฒนา ม.12)

ปริมาณงาน กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
180  เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตร.ม.

495,000.00

3 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 2 (บ.ทับ 6 
พัฒนา ม. 18)

ปริมาณงาน กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
180  เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม

395,000              /

4 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 8 (บ.ทรัพย์ทว ี
ม. 17)

ปริมาณงานกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
180  เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม.

395,000              /



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดปรมิำณงำน งบประมำณ ด ำเนินกำรแล้ว ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร

5
ก่อสร้างถนนคสล. ซอยจ าปี (บ้านโนน
เพชร ม. 10)

ปริมาณงานกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
105  เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 420 ตร.ม.

235,000              /

6 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยศาลาประชาคม 
(บ้านทรัพย์น  าทิพย์ ม.15)

ปริมาณงาน กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
180  เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม.

395,000              /

7 ก่อสร้างถนนคสล. สายคุ้มคลอง
มะเกลือ-บ้านใหม่สามัคคี (บ้านใหม่
สามัคคี ม. 5)

กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 225  เมตร 
หนา 0.15เมตร มีพื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 900 ตร.ม. 495,000

8 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ.ไทรงาม-บ้าน
ทรัพย์ทว ีซอยสารวตัรแรมโบ้ (บ้านไทร
งาม ม.2)

กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 150  เมตร 
หนา 0.15เมตร มีพื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 750 ตร.ม. 415,000              /

9 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านยายล้อม 
(บ้านหนองไทร ม.3)

ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 275  
เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกวา่ 825ตร.ม.

465,000              /

10 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านสง่าพัฒนา-
คุ้มน้อย (บ้านสง่าพัฒนา ม. 7)

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 280 
เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกวา่ 1,120 ตร.ม. 

316,000              /



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดปรมิำณงำน งบประมำณ ด ำเนินกำรแล้ว ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร

11 ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม 6 ซอยบ้านยาย
แป้น (บ้านโนนกระถินฯ ม.8)

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 220 
เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอย
ไม่น้อย

490,000              /

12 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างวดัไตรมิตร
นพคุณ-บ.ไพรสาลี ต. ดอนเมือง (บ.ชุม
สามเรณู ม. 16)

กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 114 เมตร 
หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 560 ตร.ม.

300,000              /

13 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยล าไย (บ้านโนน
เพชร ม.10)

กวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 240 ตร.ม.

135,000

14 ก่อสร้างถนนคสล.บ.ดงเค็ง-บ.เขา
กระโดน (บ้านดงเค็ง ม. 14)

กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 225เมตร 
หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 1120 ตร.ม.

290,000              /

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง คุ้มซับเด่ือ-คุ้ม
คลองยาง (บ้านคลองแจ้ง ม.9)

กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 270เมตร 
หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 1350 ตร.ม.

394,500              /

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก-บ้านลาดพัฒนา (บ้านหนองน  า
ใส ม. 1)

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 275
เมตร หนา 0.15เมตร มีพื นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตร.ม. 400,000              /



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดปรมิำณงำน งบประมำณ ด ำเนินกำรแล้ว ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร

17 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนอง
ผักบุ้ง-คุ้มโนนหญ้าคา (บ้านหนองผักบุ้ง 
ม. 11)

ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 550
เมตร หนา 0.15เมตร

495,000              /

18 ก่อสร้างรางระบายน  าคสล ซอยศาลา
ประชาคม (บ้านเขากระโดน ม. 13)

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  ยาว 300
เมตร 495,000

             /

19 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง (คุ้มทอง
ผาภมูิ) 500,000

20 หอถังเก็บน  าประปา (บ้านคลองไทร ม.6) ฝังท่อระบายน  า คสล. ขนาด       
0.40 x 1.00 เมตร (มอก.ชั น 3)
จ านวน 85  ท่อน พร้อมติดตั งบ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 9 จุด
 และฝังท่อระบายน  า คสล. ขนาด     
0.30 x 1.00 เมตร (มอก.ชั น 3) 
จ านวน 129 ท่อน พร้อมติดตั งบ่อพัก
 คสล. ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 12
 ท่อน พร้อมถมดินและหินคลุก

500,000





อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

             /



อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

             /



อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

             /



อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

             /

             /


