
กองช่าง

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ



โครงการดเีด่นประจ าปีงบประมาณ 2559

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานเป็นโครงการหน่ึงทีส่  าคญั เพ่ือใหถ้นนภายใน

ต าบลไดร้บัการก่อสรา้ง การพฒันา ปรบัปรุงและซอ่มแซมใหป้ระชาชนสามารถใชส้ญัจรไปมาไดอ้ยา่ง

สะดวก ปลอดภยั โดยจดัล าดบัความส าคญัของการแกปั้ญหา ตามความตอ้งการของประชาชน พรอ้มกบั

ประสานขอความรว่มมือขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ดา้นไฟฟ้า ด าเนินการส ารวจ ขยาย

เขตเพ่ิมเติมหรอืจดัหาใหไ้ดใ้ชอ้ยา่งทัว่ถึง ไฟฟ้าสาธารณะทัง้ของเก่าและขยายเขตเพ่ิมเตมิผูท้ีไ่มมี่ไฟฟ้า 

ภายใตง้บประมาณของ อบต. และตามที่กฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้



            เพ ือ่ก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพ ืน้ฐาน ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลใหม้ ี

ความสะดวกและมาตรฐาน เพ ือ่สนบัสนุนยุทธศาสตร์ด้านอืน่ๆ ให้ประสบความส าเรจ็ โดยเฉพาะอย่าง

ย ิง่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรยีบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกจิ



                  ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึน้ โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิด
ความยตุิธรรม ดงันี ้
1. ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทอ่ระบายน า้ ให้ไปได้ด้วย
    ความสะดวก
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพงึได้รับอยา่งถ้วนหน้า



ไดพ้ฒันาดา้นการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆใหป้ระสบความส าเร็จ 
โดยใชง้บประมาณทั้งส้ิน 4,935,272.40.-บาท ปรากฏตามโครงการ ดงัน้ี



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 โครงการ ดังนี ้
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเหนือ หมู่ท่ี 1
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 1)
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 2)
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 

159,000
123,000
89,000
99,000

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้
        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านแคนเหนือ หมู่ท่ี 1
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านดอนหมากพริก หมู่ท่ี 2     
(สายทางที่ 1)
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านดอนหมากพริก หมู่ท่ี 2      
(สายทางที่ 2)
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านหนองคณู หมู่ท่ี 3 

159,000
123,000

89,000

99,000



การด าเนินงาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 โครงการ ดังนี ้
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเหนือ หมู่ท่ี 1
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 1)
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 2)
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 

159,000
123,000
89,000
99,000

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงนิสะสม) 173,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 324,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1,บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3                   
บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และบ้านห้วยชันหมู่ที่ 5 รวม 6 โครงการ

476,000



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 โครงการ ดังนี ้
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเหนือ หมู่ท่ี 1
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 1)
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สายทางที่ 2)
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 

159,000
123,000
89,000
99,000

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบนอกหมู่บ้านทางทศิใต้ บ้านเหล่าหลวง และซ่อมแซม
ถนนดิน บ้านลิน้ฟ้า

41,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน,บ้านหนองเจ้าเมือง และบ้านโคกโก 
จ านวน 5 โครงการ (จ่ายขาดเงนิสะสม)

491,000



การด าเนินงาน



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้
          - โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ สายทางบ้านลิน้ฟ้า หมูท่ี่ 8 ต.แคนเหนือ ไป 
      บ้านดอนนาแพง    ต.บ้านลาน,โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกกลาง หมูท่ี่ 9
      ไปส านกัสงฆ์รัตนวราราม

413,000



การด าเนินงาน



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

1. การพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ดังนี ้
          - โครงการก่อสร้างรัว้ที่ท าการ อบต.แคนเหนือ 99,000



การด าเนินงาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้

 - ซ่อมแซมถนนข้าง อบต.แคนเหนือ ไป ล าห้วยประครองและซอ่มแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ท่ี 2 สายทางคุ้มเจริญสขุ จากหน้าบ้าน นายอนนัต์ 
แก้วพลู ถึงบ้านนางถนอม   วงษ์พระจนัทร์

 30,800

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



การด าเนินงาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

2.2 ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรที่เสียหายที่ถูกน า้กัดเซาะจากเหตุอุทกภัย 7 สายทาง ดังนี ้
- ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ไป โคกหนองโน
- ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ไป  โคกป่าเป้ง

         - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9  ไป โคกป่าเป้ง
- ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ไป โคกป่าติว้

         - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางข้างโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 
           ไป ล าห้วยประครอง
         - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านลิน้ฟ้า ต.แคนเหนือ ไป บ้านโนนสวรรค์                        
           ต.หนองน า้ใส
         - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ไป บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9

49,000
27,000
31,000
86,000
36,000

54,000

13,000

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)

 1.2  ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
       - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ไป โคกหนองโน

- ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ไป  โคกป่าเป้ง
         - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9  ไป โคกป่าเป้ง

- ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ไป โคกป่าติว้
         - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางข้างโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 
           ไป ล าห้วยประครอง
         - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านลิน้ฟ้า ต.แคนเหนือ ไป                                                   
บ้านโนนสวรรค์   ต.หนองน า้ใส
         - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบ้านโคกโก ไป บ้านโคกกลาง 

49,000
27,000
31,000
86,000
36,000

54,000

13,000



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
    - ปรับปรุงถนนดิน บ้านลิน้ฟ้า หมู่ท่ี 8 ไป บ้านดอนนาแพง ต.บ้านลาน

     99,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านแคนเหนือ หมูท่ี่ 1 ต าบลแคนเหนือ        
       ไป บ้านแคนใต้ ต าบลหนองน า้ใส
     - ซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ท่ี 1 ไป กกแต้
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านเหนือ หมู่ท่ี 1 ไป กกแดง
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านดอนหมากพริก (คุ้มไทย) 
       ไป ศนูย์ไหม โคกท าเลเลีย้งสตัว์ 
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองคณู หมูท่ี่ 3 ไป โคกขามป้อม
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านเหลา่หลวง หมู่ท่ี 4 ไป หนองผกัหลอด
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านเหลา่หลวง หมู่ท่ี 4 ไป บ้านโคกโก 
        หมู่ท่ี 7

 10,000

 9,000 
4,000
8,000

 15,000
 3,000 
9,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านห้วยชนั หมู่ท่ี 5 ต.แคนเหนือ  ไป 
       บ้านสร้างเอ่ียน ต.ป่าปอ
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองเจ้าเมือง ไป โคกย่าเนียม
        ต.แคนเหนือ ไปหนองตบัเต่า ต.ป่าปอ 
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองเจ้าเมืองไปหนองเชือก 
        ต.แคนเหนือ และไปหนองตบัเต่า ต.ป่าปอ
     - ซ่อมแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองเจ้าเมืองไปหนองเชือก
       และ ไปบ้านหนองตบัเต่า ต.ป่าปอ 
 

 6,500

 14,000 

15,000
 

9,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)
 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายในหมู่บ้าน 
ดังนี ้(ต่อ)
     - ซอ่มแซมถนนดินสายทางบ้านหนองเจ้าเมืองหมูท่ี่ 6
       ไปชลประทานบ้านหนองเจ้าเมือง
     - ซอ่มแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองเจ้าเมือง 
          ต.แคนเหนือ ไป บ้านป่าปอ ต.ป่าปอ
     - โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองเจ้าเมือง    
          (แยกบ้านสร้างเอี่ยนไปแยก  บ้านป่าปอ)
     - ซอ่มแซมถนนลกูรังสายทางบ้านหนองเจ้าเมือง ต.แคนเหนือ     
       ไป  บ้านสร้างเอี่ยน  ต.ป่าปอ 
     - ซอ่มแซมถนนลกูรังสายทางบ้านโคกโก หมูท่ี่ 7 ไปชลประทานบ้านโคกกลางหมูท่ี่ 9
     - ซอ่มแซมถนนลกูรังสายทางบ้านลิน้ฟ้าไป ต.แคนเหนือไปบ้านดอนนาแพงต.บ้านลาน
     - ซอ่มแซมถนนดินสายทางบ้านลิน้ฟ้า  ต.แคนเหนือไป วดัป่าบ้านดอนนาแพง 
       ต.บ้านลาน 

 13,000

 13,000 

7,000

7,000

 20,000
     7,000 
30,000



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)

- ซ่อมแซมถนนตามคันคูล าห้วยสายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองคูณ  
        หมู่ที่ 3 (ล าห้วยแคน)
      - ซ่อมแซมถนนตามคันคูล าห้วยสายทางบ้านห้วยหัน หมู่ที่ 5 ไป ล าห้วยประครอง
      - ซ่อมแซมถนนตามคันคูล าห้วยสายทางข้างที่ท าการ อบต.แคนเหนือ ไป ล าห้วย  
       ประครอง
      - ซ่อมแซมถนนตามคันคูล าห้วยสายทางบ้านโคกกลาง เรียบล าห้วยหนองโน

27,000

99,000
33,000

33,000

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



การด าเนินงาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
     - ซอ่มแซมถนนสายทางบ้านเหลา่หลวง เลียบล าห้วยประครอง ไป ชลประทาน

บ้านห้วยชนั 
     - ซอ่มแซมถนนสายทางบ้านหนองคณู เลียบล าห้วยประครอง ไป ชลประทาน  
       บ้านห้วยชนั 
     - ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางรอบหมูบ้่าน บ้านเหล่าหลวง หมูท่ี่ 4 
     - ซอ่มแซมถนนสายทางบ้านห้วยชนั หมูท่ี่ 5 เลียบล าห้วยขามปนู 
     - ซอ่มแซมถนนทางการเกษตรสายทางบ้านห้วยชนั ต.แคนเหนือ
       ไปบ้านหนองขีเ้ห็น ต.บ้านหนั
     - ซอ่มแซมถนนทางการเกษตรสายทางบ้านห้วยชนั หมูท่ี่ 5 ไป โสกดู่

23,900     

14,000

17,900
39,000
28,900

9,900

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)
 1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
    - จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง ยางมะตอยส าเร็จรูป 28,080



โครงการ/กจิกรรม
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)
1.2 ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน
หมู่บ้าน ดังนี ้(ต่อ)
      -  จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตต าบลแคนเหนือ
      (หินคลกุ,ยางมะตอย, ยางแอสฟัลท์)

121,845



การด าเนินงาน



การด าเนินงาน



 2. พฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับ
สนับสนุนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้อุปโภค บริโภค 
แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ดังนี ้



2 พฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน

2.1   ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแคนเหนือ หมู่ที ่1 ตามแบบมาตรฐานกรทรัพยากรน า้

      งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 2,723,900.-บาท

วงเงนิค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง 2,713,000.-บาท



การด าเนินงาน



2 พฒันาด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ท่ีได้มาตรฐาน

2.2 ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่าหลวง หมู่ที ่4 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน า้

    งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,723,900.-บาท

วงเงนิค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง 2,717,000.-บาท



การด าเนินงาน



2 พฒันาด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ท่ีได้มาตรฐาน

2.3 ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเจ้าเมอืง หมู่ที ่6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน า้ 

   งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 2,723,900.-บาท

วงเงนิค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง 2,716,000.-บาท



2 พฒันาด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ท่ีได้มาตรฐาน

2.4 ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกกลาง หมู่ที ่9 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน า้ 

    งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,723,900.-บาท

วงเงนิค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง 2,717,000.-บาท



    

การด าเนนิงาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

2.5 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อ าเภอบ้านไผ่
    - เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต ่า/ติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่างสาธารณะของหมู่บ้าน
     - เพือ่ขยายเขตระบบจ าหน่ายบ้านดอนหมากพริก หมู่ที ่2

131,520.40
548,367.07

2 พฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน



โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

2.6 จัดซือ้โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พร้อมค่าตดิตัง้ภายใน
      ต าบลแคนเหนือ

99,000

2 พฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมร่องระบายน า้และฝายน า้ล้นภายในต าบล ดังนี ้
         3.1 ซ่อมแซมฝายน า้ล้นแบบ มข. 2527 ล าห้วยประครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมูท่ี่ 6 40,000



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท)

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมร่องระบายน า้และฝายน า้ล้นภายในต าบล ดังนี ้
(ต่อ)

3.2  ซ่อมแซมฝายน า้ล้น บ้านแคนเหนือ หมูท่ี่ 1 44,000



การด าเนินงาน



โครงการ/กจิกรรม
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท)
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมร่องระบายน า้และฝายน า้ล้นภายในต าบล ดังนี ้
(ต่อ)
        3.3 โครงการก่อสร้างทางระบายน า้ บ้านหนองเจ้าเมือง หมูท่ี่ 6
        3.4 โครงการก่อสร้างทางระบายน า้รอบหมูบ้่าน บ้านหนองคณู หมูท่ี่ 3
 3.5 โครงการก่อสร้างทางระบายน า้ บ้านหนองเจ้าเมือง หมูท่ี่ 6

3.6 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง จดัซือ้วสัดเุพ่ือดแูลรักษาป่า และวสัดวุางท่อระบายน า้

114,000
60,000
179,000
75,000



การด าเนินงาน



โครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ๆ

1.   โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้น แบบ มข. 2527 จ านวน 1 แห่ง ณ ล าห้วยประครอง หมู่ที ่4 
ต าบลแคนเหนือ จากงบประมาณรายจ่ายตามแบบปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จังหวดัขอนแก่น

      หน่วยงานทีด่ าเนินโครงการ     ทีท่ าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่

    งบประมาณก่อสร้าง   663,000  บาท



การด าเนินงาน



โครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ๆ

 2.   โครงการก่อสร้างฝายชะลอน า้ ณ ล าห้วยแคน บ้านแคนเหนือ หมู่ที ่1 จ านวน 2 แห่ง 
ตามช่ือโครงการ “ PEA รักษ์น า้ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดนิ” โดยการไฟฟ้า        
ส่วนภูมภิาค อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ



การด าเนินงาน



โครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ๆ

 3.  ได้รับการสนับสนุนยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 500 ถุง จาก องค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น เพือ่น าวสัดุมาซ่อมแซมผวิจราจรลาดยางในเขตพืน้ทีต่ าบลแคนเหนือ 
เมือ่เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2559



การด าเนินงาน



โครงการรายจ่ายกรณีก่อหนีผู้กพันที่ก าลังด าเนินโครงการ 
จ านวน 7 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2

   งบประมาณ 101,000.-บาท

2. โครงการซ่อมแซมทางระบายน า้ บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2    

   งบประมาณ 98,000.-บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนดนิ บ้านลิน้ฟ้า หมู่ที่ 8 งบประมาณ 199,000.-บาท

4. โครงการก่อสร้างทางระบายน า้ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1) ระยะทาง 40.00 เมตร  

    งบประมาณ 36,000.บาท

5. โครงการก่อสร้างทางระบายน า้ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 2) ระยะทาง 48.00 เมตร  
งบประมาณ 44,000.บาท

6. โครงการก่อสร้างทางระบายน า้ บ้านโคกโก หมู่ที่ 7  งบประมาณ 169,000.-บาท



7. โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบลแคนเหนือ งบประมาณ 158,000.-บาท                           
จ านวน 5 สายทาง ดังนี ้

     - ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 เลียบล าห้วยแคน ไป 
บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 เป็นเงนิ 34,000.บาท

     - ซ่อมแซมถนหนิคลุกสายทางบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ไป บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 

เป็นเงนิ 27,000.บาท

     - ซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายทางบ้านดอนหมากพริก ไป วัดป่าบ้านดอนหมากพริก                   
เป็นเงนิ 31,000.บาท

     - ซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ไปล าห้วยหนองโน เป็นเงนิ 
31,000.บาท

     - ซ่อมแซมถนลูกรังทางการเกษตรสายทางบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ไปโคกขามป้อม                 
เป็นเงนิ 35,000.บาท

โครงการรายจ่ายกรณีก่อหนีผู้กพนัที่ก าลงัด าเนินโครงการ 
จ านวน 7 โครงการ ดังนี ้(ต่อ)



ประสานหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุน
ในการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง จ านวน 2 สายทาง

• 1. สายทางบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่  2 ต าบลแคนเหนือ ไป 
บ้านสร้างแป้น ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

• 2. สายทางหนองน า้ใส – โคกโก จากหลักกิโลเมตร ที่ 2 ไป 
บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 และไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ต าบล
แคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ 
2560 ต่อไป



ขอบคุณคะ
จบการน าเสนอ


