
 
รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน  

ผลส าฤทธิ์ งบประมาณ 
อนุมัต ิ
 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1  
จากถนนกระนวน-เชียงยืน ถึงโรงงาน ส.สยามแสตนเลส 

498,000 444,300 
 

53,700    ได้ถนน คสล. 

2 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.1  
จากบ้าน น.ส.กอง  แก้วใส ถึง บ้านนายอุทิศ  ค าเชียง 

249,000 247,700 1,300    ได้ท่อระบายน  า 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2  
บริเวณนานางบัวทอง  จงกลนี 

492,000 430,500 61,500    ได้ถนน คสล. 

4 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.2  
จากบ้านนายไพบลูย์  มุงคณุค าชาว  ถึง บ้านนางรัชนก  เพอร์ซัล 

91,000 90,000 1,000    ได้ท่อระบายน  า 

5 ก่อสร้างถนน คสล. ม.3  
จากนานางสั น  ลุนสา ถึง นานายทองยุ่น  ค าแพง 

492,000 442,800 49,200    ได้ถนน คสล. 

6 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4  
จากบ้านนายสงัด  ถึง สะพานหนองสิม 

279,000 251,000 
 

28,000    ได้ถนนลูกรัง 

 7 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 
จากบ้านนางพินผการ์   ถึง สะพานหนองสิม 

193,000 174,000 
 

19,000    ได้ถนน คสล. 

8 ขยายผิวจราจร คสล. ม.4 
จากบ้านนางสนิท  ตรีศาสาตร์ ถึง บ้านนายประจวบ แสนโคก 
 

51,700 51,700 0    ได้ถนน คสล. 

9 วางท่อระบายน  า คสล.พร้อมบ่อพกัและร่องรางวี ม.4 
บริเวณนานางธนพร  สิรสิกุลวด 
 

129,000 128,500 500    ได้ท่อระบายน  า 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 
จากนานายชายน้อย  พันธุลา ถึง นานางอุบลศรี  แก้วใส 
 

494,000 442,800 51,200    ได้ถนน คสล. 

11 ก่อสร้างรางระลบายน  ารูปตัวยูพรอ้มฝาปิด. ม.5 
จากบ้านนางหนูเล็ก  น้อยสุข ถึง บ้านนางโฮม  แก้วใส 
 

197,000 195,500 1,500    ได้ท่อระบายน  า 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน  

 
ผลส าฤทธิ ์

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

12 ขยายผิวจราจร คสล. ม.6 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงุใหญ่ 

65,000 62,000     ได้ถนน คสล. 

13 ปรับปรุง คสล. ม.6 
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง หน้าโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 

492,000 
 

492,500     ได้ถนน คสล. 

14 ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.7 
จากนานางบานช่ืน  ลาจ้อย ถึง นานายวิเชียร  ค าเชียง 

150,000 122,200     ได้ถนน คสล. 

15 วางท่อระบายน  า คสล.พร้อมบ่อพกัและร่องรางวี ม.7 
จากบ้านนางสุภักดิ์  ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสมคูณ  แสนภักด ี

475,000 472,500     ได้ท่อระบายน  า 

16 ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 
จากบ้านนายสุวรรณ  แก้วเบ้า ถึง เขตบ้านหนองซา 
 

384,000 344,100     ได้ถนน คสล. 

17 วางท่อระบายน  า คสล.พร้อมบ่อพกัและร่องรางวี ม.8 
บริเวณด้านข้างโรงแรมธัญวลัย 

311,000 308,700     ได้ท่อระบายน  า 

18 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 
จากหนองกุงแปน  ถึง บ้านนายไพรวรรณ  ค าภูเวียง 
 

411,000 368,700     ได้ถนน คสล. 

19 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.10 
จากบ้านนายสุวรรณ  สะตะ  ถึง บ้านนายสมนึก  โพธ์ิศร ี

315,000 312,500     ได้ท่อระบายน  า 

20 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.10 
จาก บ้านนายประยูร  พรมสา ถึง บ้านนาพิชิต  เชิดโคกส ี

315,000 312,500     ได้ท่อระบายน  า 

21 วางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.11 
จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางล าพูน  น้อยสุข 
 

211,000 
 

210,500     ได้ท่อระบายน  า 

22 วางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.11 
จากบ้านนางบัวทอง  จงกลณี ถึง บ้านนางจ าเนียร  โนนทิง 
 

266,000 265,500     ได้ท่อระบายน  า 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน  

 
ผลส าฤทธิ์ 

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

23 ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 
สายบ้านผักหนาม – โสกเสี ยว 
 

492,000 430,000 62,000    ผลการด าเนินงาน 

24 วางท่อระบายน  า คสล. พร้อมบ่อพักและร่องรางวีม.13 
จากบ้านนางสมัย  อินทปัญญา ถึง โรงเรียนบ้านหนองโอง 
 

181,000 180,500 500    ผลการด าเนินงาน 

25 ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 
จาก นานายไชยยงค์  สเีสมอ ถึง นานางเครือ  แก้วเบ้า 
 

492,000 490,000 2,000    ผลการด าเนินงาน 

26 
 
 

ซ่อมแชมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ภายในต าบล 600,000 1,899,100 0    ผลการด าเนินงาน 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน ผลส าฤทธิ์ 

งบประมาณ 
อนุมัติ          

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

27 โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.หนองกุงใหญ่ 170,000 231,200 0    ผลการด าเนินงาน 

28 โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
 

4,200 4,100 100    ผลการด าเนินงาน 

29 โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 
 

4,200 4,200 
 

0    ผลการด าเนินงาน 

30 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
 
 

95,000 - 95,000    ผลการด าเนินงาน 

31 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการด าเนินงานอ านวยการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
 

100,000 87,450 12,550    ผลการด าเนินงาน 

32 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

160,000 136,600 23,400    ผลการด าเนินงาน 

33 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็กจมน  า 
 

40,000 39,700 300    ผลการด าเนินงาน 

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั น
พื นฐาน(CPR) 
 

10,000 9,650 350    ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                           
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน  

ผลส าฤทธิ์ งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 
 

เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,967,600 14,895,100 72,5000     ผลการด าเนินงาน 

2 เบี ยยังชีพคนพิการ 
 

4,941,600 4,482,200 459,400    ผลการด าเนินงาน 

3 เงินสงเคราะห์ผูต้ิดเชื อ HIV. 
 

54,000 54,000 0    ผลการด าเนินงาน 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผูด้้อยโอกาส 
และผู้วา่งงาน 

50,000 
 

37,765 12,235    ผลการด าเนินงาน 

5 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนต าบลหนองกุงใหญ ่
 

200,000 - 200,000     

6 ค่าจัดซื อวัสดุกีฬา 50,000 - 50,000     

7 อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 
 

260,000 260,000 0    ผลการด าเนินงาน 

8 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอกระนวน 
 

50,000 50,000 0    ผลการด าเนินงาน 

9 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวดัขอนแก่น 
 

20,000 20,000 0    ผลการด าเนินงาน 

10 อุดหนุนโครงการ To Be Number One 
 

35,000 35,000 0    ผลการด าเนินงาน 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายผุู้พิการผูด้้อยโอกาส 60,000 - 60,000  
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รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
 

3.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน ผลส าฤทธิ ์

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
 

50,000 49,824 176    
 

ผลการด าเนินงาน 

2 ค่าจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

200,000 125,100 74,900    
 

ผลการด าเนินงาน 

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคดัแยกขยะแบบบูรณาการ 103,000 103,000 0 
 

   
 

ผลการด าเนินงาน 

5 ค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะมลูฝอย 
 

552,500 582,017 29,517    
 

ผลการด าเนินงาน 

6 โครงการคลองสวยน  าใส 
 

50,000 19,734 30,266    
 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ
 

10,000 10,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 - 50,000  
 

   

9 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรียต์ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 19,940 60  
 

  
 

ผลการด าเนินงาน 

10 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ นทะเบยีนสตัว์ 4,539 
 

- 4,539  
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน  

ผลส าฤทธิ์ งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองกุงใหญ่ 
 

200,000 37,765 162,235    
 

 ผลการด าเนินงาน 

2 โครงการสานสมัพันธ์วันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ ่
 

20,000 - 20,000  
 

  
 

 

3 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
 

120,000 - 120,000  
 

  
 

 

4 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง 
 

807,765 627,348 180,417    
 

ผลการด าเนินงาน 

5 อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.  
 

2,532,600 2,449,923 82,677    
 

ผลการด าเนินงาน 

6 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็หนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง 
และโรงเรียน สพฐ. 
 

1,424,725 723,052 701,673    
 

ผลการด าเนินงาน 

7 อุดหนุนโครงการงานประเพณีบญุเดือนหก 
 

390,000 390,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน ผลส าฤทธิ์ 

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน ฯ 
 

400,000 384,874 15,126    
 

ผลการด าเนินงาน 

2 อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนาม อปพร. 10,000 10,000  
0 

   
 

ผลการด าเนินงาน 

3 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอกระนวน 
 

25,000 25,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

4 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอกระนวน 
 

15,000 15,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

5 สมทบกองทุนประกันสังคม 
 

200,000 133,512 66,488    
 

ผลการด าเนินงาน 

6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 569,124 569,124 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

7 อุดหนุนกองทุน สปสช.อบต.หนองกุงใหญ่ 
 

230,000 230,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

8 โครงการประชาคมปรับปรุงทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
 

20,000 - 20,000  
 

   

 9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้และการบริการรับ 
ช าระภาษ ี
 

30,000 17,147 12,853    
 

ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน ผลส าฤทธิ์ 

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 ปรับปรุงถนน คสล. ม.1 
บริเวณบา้นนางประนอม  ทุ่มทอง ถึง บ้านนายทองใบ  น้อยสุข 
กว้าง 2.50. เมตร ยาว 24.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

45,000 45,000 0    
 

 ผลการด าเนินงาน 

2 ปรับปรุงถนน คสล. ม.1 
บริเวณบา้นนายสมชาย  หงษ์สีทอง 
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

60,000 60,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

3 ปรับปรุงถนน คสล. ม.2 
บริเวณบา้นนายบุญทยั  ดาวเสด็จ 
กว้าง 3.00  เมตร ยาว  32.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

93,000 93,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

4 ปรับปรุงถนน คสล. ม.2 
บริเวณบา้นนายสรุิยะ  สีแก้วน  าใส 
กว้าง 3.50  เมตร ยาว  32.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

84,900 84,900 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

5 ปรับปรุงถนน คสล. ม.3 
บริเวณบา้นนางนารี  โคตนาค า 
กว้าง 4.00  เมตร ยาว  30.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

93,800 93,800 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

6 ปรับปรุงถนน คสล. ม.3 
บริเวณหน้าวัดบ้านวังโพน 
กว้าง 6.50  เมตร ยาว  19.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

95,500 95,500 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

7 ปรับปรุงถนน คสล. ม.4 
บริเวณหน้าวัดบ้านนายกอน  มุงคุณค าชาว 
กว้าง 2.50  เมตร ยาว  35.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

56,000 56,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

8 ปรับปรุงถนน คสล. ม.6 
บริเวณหน้าบ้านนางนาง  มุงคุณค าชาว ถึงบ้านนายสังวาลย์  โพธ์ิศร ี
กว้าง 4.00  เมตร ยาว  70.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

199,000 199,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

9 ปรับปรุงถนน คสล. ม.8 
บริเวณหน้าด้านหนา้โรงแรมธัญวลัย 
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

92,600 92,600 0    
 

ผลการด าเนินงาน 
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    ใช้เงินสะสม                                                                   รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
                                                                                      
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน ผลส าฤทธิ ์

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10 ปรับปรุงถนน คสล. ม.8 
บริเวณหน้าบ้านนางหม้วย  โพธิ์หล้า 
กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 

59,800 59,800 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

11 ปรับปรุงถนน คสล. ม.8 
บริเวณบา้นนายสุวิทย์  โนนทิง ถึง บ้านนายพิชญ์พงษ์  วิลาวรรณ 
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 

94,700 94,700 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

12 ปรับปรุงถนน คสล. ม.11 
บริเวณบา้นนายสุพรรณ  ศรีโคตร ถึง บ้านนายบุญสม  กุดทิง 
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  49.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 

94,700 94,700 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

13 ปรับปรุงถนน คสล. ม.11 
บริเวณบา้นนายสุพรรณ  ศรีโคตร ถึง บ้านนางผิน  ศรีพรมมา 
กว้าง  7.50  เมตร  ยาว  49.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 

312,000 312,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

14 ปรับปรุงถนน คสล. ม.11 
บริเวณบา้นนายรักชาติ   ศรีชมช่ืน 
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 

63,000 63,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

15 ปรับปรุงถนน คสล. ม.13 
บริเวณนานายจ านง  แก้วใส 
จุดที่ 1 กว้าง  5.00 ม.  ยาว  39.00  ม.  หนา 0.15  ม. 
จุดที่ 2 กว้าง  5.00 ม.  ยาว  25.00  ม.  หนา 0.15  ม. 
 

302,000 302,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 
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ใช้เงินสะสม                                                                           รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
                                                                       
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  สถานการด าเนินงาน  

ผลส าฤทธิ์ งบประมาณ 
อนุมัติ  

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

16 ปรับปรุงร่องระบายน  า คสล. รปูตวัวี ม.7 
บริเวณบา้นางสุภักดิ์  ศรีชมชื่น 
ขนาดร่องรางวี  กว้าง 1.00 ม. ยาว  8.00  เมตร 

6,000 6,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

17 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.9 
บริเวณบา้นนายประสิทธ์ิ  สกลุญาต ิ
ปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 15.00 ม. 

64,000 64,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

18  ก่อสร้างรางระบายน  ารปูตัวยูพรอ้มฝาปิด ม.9 
บริเวณบา้น ร.ต.ท.ภูวนัย  นาเสง่ียม 
ปากรางกว้าง  0.30 ม. ยาว 37.00 ม. 

158,000 158,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

19 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.10 
บริเวณบา้นนายไสว  อาจเอี่ยม 
ปากรางกว้าง  0.30 ม. ยาว 10.00 ม.พร้อมวางท่อขนาด 0.40 
 ม. จ านวน  7   ท่อ 

52,000 52,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

20 วางท่อระบายน  า  คสล. พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.12  
บริเวณบา้นนางฉวีวรรณ  พิมพ์เพง็ ถึงนานางบิ ง  วันสืบ  
วางท่อขนาด 0.40 ม.  ยาว  68  ม. 

180,000 180,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 58,000 58,000 0 
 

   
 

ผลการด าเนินงาน 

22 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 69,000 69,000 0 
 

   
 

ผลการด าเนินงาน 

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 69,000 69,000 0 
 

   
 

ผลการด าเนินงาน 

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 83,000 83,000 0 
 

   
 

ผลการด าเนินงาน 

25 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 92,000 92,000 0 
 

   
 

ผลการด าเนินงาน 
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    ใช้เงินสะสม                                                                          รายงานผลการด าเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
                                                                      
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ที ่  

โครงการ/กิจกรรม 
 สถานการด าเนินงาน  

ผลส าฤทธิ ์งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ  

26 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 
 

99,000 99,000 0    
 

 
ผลการด าเนินงาน 

27 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 
 

103,000 103,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

28 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 
 

68,000 68,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

29 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 
 

15,000 15,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

30 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 86,000 86,000 0    
 

ผลการด าเนินงาน 

31 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 45,000 
 

45,000 
 

0    
 

ผลการด าเนินงาน 

32 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 34,000 
 

34,000 
 

0    
 

ผลการด าเนินงาน 

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.13 78,000 
 

78,000 
 

0    
 

ผลการด าเนินงาน 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     



 


