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3.1 โครงการขยายเขตประปา 

งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 858,705 บาท ผลการด าเนนิงาน ดังต  อไปนี ้

(1) ขยายเขตประปาด๎านหลังโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลชุมชนทําแพใต๎ ผู๎รับผลประโยชน์        

จ านวน 4   ครัวเรือน งบประมาณที่ใช ๎ 239,429 บาท 

(2) ขยายเขตประปา ถนนเสริมชาติ ซอยข๎างโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ ด๎านทิศเหนือ  

จ านวน  4   ครัวเรือน งบประมาณที่ใช ๎470,698 บาท 

(3) ขยายเขตประปา ชุมชนประชาอุทิศ ผู๎รับผลประโยชน์ จ านวน  5  ครัวเรือน  งบประมาณ    

ที่ใช ๎ 148,578 บาท 

3.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 623,819.46 บาท  ผลการด าเนนิงาน ดังนี้ตํอไปนี้ 

(1) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะชุมชนหลังโรงพยาบาลทุํงสงผู๎รับผลประโยชน์ จ านวน 18    

ครัวเรือน งบประมาณที่ใช ๎ 121,990.64 บาท 

(2) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะถนนยุทธศาสตร ์ซอย 19  งบประมาณที่ใช ๎187,562.45 บาท  

(3) ขยายเขตไฟฟูาถนนเสริมชาติ ซอย 4   ผู๎รับผลประโยชน์ จ านวน  4  ครัวเรือน 

งบประมาณที่ใช ๎150,679.48 บาท  

(4) ขยายเขตไฟฟูาถนนประชาอุทิศ  ซอย 4  จ านวนผู๎รับผลประโยชน์จ านวน 2   ครัวเรือน 

งบประมาณที่ใช ๎163,586.89 บาท 

3.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้แสงสว่างสนามเทนนิสข้างอาคารป้องกัน 

(1) ระบบไฟฟูาสํองสวํางสนามเทนนิสขา๎งอาคารปูองกัน งบประมาณที่ใช ๎564,293.80 บาท 

3.4 โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้้า/ปรับปรุงผิวจราจร  

งบประมาณท่ีใช้  รวมทั้งสิ้น 22,103,285.15 บาท ดังนี้ตํอไปนี้ 

(1) กํอสร๎างถนน คสล. และทํอระบายน้ าคสล.(ด๎านบนเป็นรางวี)พร๎อมบํอพัก ถนนตลาดใน 

ซอย 2 แยกซ๎ายมือกํอนถึงโรงพระ 108-109  งบประมาณที่ใช๎ 490,000 บาท  

  ผลด้าเนินงาน ถนน คสล. และทํอระบายน้ าคสล.(ด๎านบนเป็นรางวี)พร๎อมบํอพัก ถนนตลาด

ใน ซอย 2 แยกซ๎ายมือกํอนถึงโรงพระ 108-109  ระยะทาง 93 เมตร รางวีรวม 2 ข๎าง 186 เมตร  

(2) กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซํา) 

งบประมาณที่ใช ๎554,000 บาท  

3. โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์          

ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 
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ผลด้าเนินงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซํา)   

ปูผังอยํางเดียวความยาว 273 เมตร 

(3) กํอสร๎างถนน คสล. ซอยสุชาติพงศ์ งบประมาณที่ใช ๎310,000 บาท  

ผลด้าเนนิงาน ถนน คสล. ซอยสุชาติพงศ์ ระยะทาง 150  เมตร 

(4) กํอสร๎างถนน คสล. และทํอระบายน้ า คสล. (ด๎านบนเป็นรางวี) พร๎อมบํอพัก ถนนตลาดใน 

ซอย 1 (แยกหลังหอสมุดประชาชน)   งบประมาณที่ใช ๎694,389.96  บาท 

ผลด้าเนนิงาน ถนน คสล. และทํอระบายน้ า คสล. (ด๎านบนเป็นรางวี) พรอ๎มบํอพัก ถนนตลาด

ใน ซอย 1 (แยกหลังหอสมุดประชาชน) ความยาว 137 เมตร  สภาพเดิมเป็นผิวแอสฟัสติก มีปัญหา    

น้ าทํวมขังและมีการรอ๎งขอให๎เทศบาลเข๎าไปแก๎ไขปัญหา (ถนนเดิมมีอยูํแล๎ว) 

(5) กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนข๎างบ๎านพักนายอ าเภอ  งบประมาณที่ใช๎            

176,000 บาท ผลการด าเนินงาน ถนนคอนกรีต ถนนข๎างบ๎านพักนายอ าเภอ 

(6) กํอสร๎างถนน คสล. และทํอระบายน้ า คสล. (ด๎านบนเป็นรางวี )  พร๎อมบํอพัก               

ถนนแยกราษฎรอ์ุทิศ (หนา๎วัดเขาปรีด)ี งบประมาณที่ใช ๎1,144,000 บาท  

ผลด้าเนินงาน ถนน คสล. และทํอระบายน้ า คสล. (ด๎านบนเป็นรางวี) พร๎อมบํอพัก         

ถนนแยกราษฎรอ์ุทิศ (หนา๎วัดเขาปรีด)ี 

(7) กํอสร๎างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์     

ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนอื (ชํวงที่ 1) งบประมาณที่ใช ๎1,927,400 บาท  

ผลด้าเนินงาน ทางเดินและผนังกันดิน คสล. ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์ 

ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนอื (ชํวงที่ 1) ระยะทางประมาณ 220 เมตร 

(8) กํอสร๎างถนน คสล. และทํอระบายน้ า คสล. (ด๎านบนเป็นรางวี) พร๎อมบํอพัก ถนน        

เปรมประชา ซอย 4 งบประมาณที่ใช๎  390,000  บาท 

ผลการด้าเนินงาน ถนน คสล. และทํอระบายน้ า คสล. (ด๎านบนเป็นรางวี) พร๎อมบํอพัก     

ถนนเปรมประชา ซอย 4 

(9) กํอสร๎างถนน คสล. และทํอระบายน้ า ถนนซอยข๎างบริษัท CAT งบประมาณที่ใช๎ 

337,279.69 บาท  

ผลด้าเนนิงาน ถนน คสล. และทํอระบายน้ า ถนนซอยข๎างบริษัท CAT 

(10) กํอสร๎างทํอระบายน้ า และถนน คสล. ซอยข๎างสระน้ าเจสปอร์ต ถนนราชบริพาร   

งบประมาณที่ใช ๎571,000  บาท 

ผลการด้าเนินงาน ทํอระบายน้ า และถนน คสล. ซอยข๎างสระน้ าเจสปอร์ต ถนนราชบริพาร 

(11) ปรับปรุงถนนหนิคลุก ถนนข๎างบริษัทผาทอง งบประมาณที่ใช๎ 182,000 บาท 

ผลการด้าเนินงาน ถนนหินคลุก ถนนข๎างบริษัทผาทอง 
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(12) กํอสร๎างถนน คสล. และทํอระบายน้ า (ด๎านบนเป็นรางวี) ถนนหมูํบ๎านเอกวัฒน์ (ถนนซอย) 

งบประมาณที่ใช ๎286,000 บาท 

ผลด้าเนินงาน ถนน คสล. และทํอระบายน้ า (ด๎านบนเป็นรางวี) ถนนหมูํบ๎านเอกวัฒน์        

(ถนนซอย) 

(13) กิจกรรมกํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก ถ.ส าราญใจ งบประมาณที่ใช ๎1,911,825 บาท 

ผลด้าเนนิการ ทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก ถ.ส าราญใจ 

(14) กิจกรรมกํอสร๎างถนนคสล.และทํอระบายน้ าหมูํบ๎านพัฒนา ซ.4 งบประมาณที่ใช๎     

344,755 บาท  

ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.และทํอระบายน้ าหมูบํ๎านพัฒนา ซ.4 

(15) กิจกรรมกํอสร๎างถนนทางเข๎าหมูํบ๎านพรศักดิ์ งบประมาณที่ใช ๎1,617,200 บาท 

ผลด้าเนนิการ ถนนทางเข๎าหมูบํ๎านพรศักดิ์ 

(16) กิจกรรมจา๎งเหมาถนนคสล.ถนนแยกซอยประสานมิตรงบประมาณที่ใช ๎669,000 บาท 

ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.ถนนแยกซอยประสานมิตร 

(17) กิจกรรมจ๎างเหมาถนนคสล.และทํอระบายน้ า ถ.ประชาอุทิศ ซ.9 งบประมาณที่ใช๎  

1,503,637.50 บาท  

 ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.และทํอระบายน้ า ถ.ประชาอุทิศ ซ.9 

(18) กิจกรรมกํอสร๎างถนนยุทธศาสตร ์ซ.7/2งบประมาณที่ใช ๎    1,435,000 บาท  

ผลด้าเนนิการ กํอสร๎างถนนยุทธศาสตร์ ซ.7/2 

(19)  กิจกรรมกํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เสริมชาติ ซ.2 งบประมาณที่ใช๎     

301,000 บาท  

ผลด้าเนนิการ ถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถ.เสริมชาติ ซ.2 

(20) กิจกรรมถนน คสล.ถนนทําแพเหนือ ซ.2 งบประมาณทีใ่ช๎ 466,146 บาท  

ผลด้าเนนิการ ถนน คสล.ถนนทําแพเหนือ ซ.2 

(21) กิจกรรมกํอสร๎างถนนคสล.ถนนพัฒนาการ ซ.8งบประมาณที่ใช๎ 983,512.76 บาท         

ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.ถนนพัฒนาการ ซ.8 

(22) กิจกรรมจ๎างเหมาถนนคสล.และทํอระบายน้ า ถ.ประชาอุทิศ ซ.9 งบประมาณที่ใช๎     

1,503,637.50 บาท  

ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.และทํอระบายน้ า ถ.ประชาอุทิศ ซ.9 

(23) กิจกรรมกํอสร๎างถนนยุทธศาสตร ์ซ.12งบประมาณที่ใช ๎1,630,800 บาท 

ผลด้าเนนิการ ถนนยุทธศาสตร ์ซ.12 

(24) กิจกรรมกํอสร๎างถนนคสล.หมูํบ๎านโดมทองงบประมาณที่ใช ๎ 558,836 บาท  
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ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.หมูบํ๎านโดมทอง 

(25) กิจกรรมกํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ผดุงราษฎร์ ซ.2 งบประมาณที่ใช๎     

1,698,000 บาท  

ผลด้าเนนิการ ถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถ.ผดุงราษฎร ์ซ.2 

(26) กิจกรรมจ๎าง เหมากํอสร๎างถนนคสล.และทํอระบายน้ าถนนเปรมประชา ซ . 8        

งบประมาณที่ใช ๎417,865.74 บาท  

ผลด้าเนนิการ ถนนคสล.และทํอระบายน้ าถนนเปรมประชา ซ.8 
 

3.5 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณที่ใช๎รวมทั้งสิ้น 6,263,900 บาท ดังตํอไปนี้ 

(1) กิจกรรมกํอสร๎างศูนย์สํงเสริมภูมิปัญญาผู๎สูงอายุ (กํอสร๎างอาคารผู๎สูงอายุ ชุมชน                

บ๎านนาเหนอื)งบประมาณที่ใช ๎ 4,000,000 บาท    

ผลด้าเนนิการ ศูนย์สงํเสริมภูมปิัญญาผูส๎ูงอายุ   

(2) กิจกรรมกํอสร๎างปรับปรุงศาลาสวดพระอภธิรรม งบประมาณที่ใช๎ 653,400 บาท   

ผลด้าเนนิการ ปรับปรุงศาลาสวดพระอภธิรรม 

(4) กิจกรรมกํอสร๎างเมรุวัดเขาปรีดีงบประมาณที่ใช ๎ 886,000 บาท  

ผลด้าเนนิการ เมรุวัดเขาปรีด ี

(5) กิจกรรมจา๎งเหมาปรับปรุงหอ๎งน้ าศาลาประชาคมงบประมาณที่ใช๎ 399,000  บาท        

 ผลด้าเนนิการ หอ๎งน้ าศาลาประชาคม 

 (6) กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนร.ร.โคกสะท๎อน(อาคารพํอเย็น)  งบประมาณที่ใช๎        

275,500 บาท  

 ผลด้าเนนิการ หอ๎งน้ าศาลาประชาคม 

(6) ติดตัง้ปูายบอกสถานที่ภายในของหนํวยงานของเทศบาล งบประมาณที่ใช ๎50,000 บาท         

ผลด้าเนนิการ ปูายบอกสถานที่ภายในของหนํวยงานของเทศบาล 

(7) โครงการกํอสร๎างก าแพงกันดิน บริเวณแยกตลาดเกษตร งบประมาณที่ใช ๎760,000 บาท   

ผลด้าเนนิการ ก าแพงกันดิน บริเวณแยกตลาดเกษตร 

(8) จัดซื้อที่ดินบริเวณหนองปุาแกํ งบประมาณที่ใช๎ 1,000,000 บาท  

ผลด้าเนนิการ ที่ดนิบริเวณหนองปุาแกํ 

(9) กํอสร๎างเขื่อนตลิ่งคลองทําเลาจากสะพานหลัง ทม.ทส.งบประมาณที่ใช๎ 3,006,016 บาท 

ผลด้าเนนิการ เขื่อนตลิ่งคลองทําเลาจากสะพานหลัง ทม.ทส. 

(10) ปรับปรุงภูมิทัศนร์.ร.เทศบาลบ๎านนาเหนอื งบประมาณที่ใช ๎ 698,000 บาท               

ผลด้าเนนิงาน พืน้ที่ภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบสวยงาม 
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