รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้น ห้วยโธง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภค

1. ก่อสร้างฝายน้าล้น ห้วยโธง บริเวณนา นายบุญหลาย

และการเกษตรแก่ประชาชนใน

สินธุพันธิ์ ม.1 กว้าง 16 - 18 เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

ท้องถิ่น

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

1,000,000

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1,000,000

1,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
หมู่ที่ 1

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อให้มีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ในท้องถิ่น
2. ก่อสร้างฝายน้าล้น ห้วยโธง (บริเวณไร่นางอ้านวย) ม.1

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ยาว 16-18 เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
หมู่ที่ 1

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

3. ก่อสร้างฝายน้าล้น ห้วยโธง บริเวณนา นายจ้าเนียร

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ประทุมวัน ม.4 กว้าง 16 - 18 เมตร ต.หนองหัวคู

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อบต.หนองหัวคู

ในท้องถิ่น

4. ก่อสร้างฝายน้าล้น ห้วยโธง บริเวณนา นางไข อินทวงษ์

-

-

ม.4 กว้าง 16 - 18 เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

2

กองช่าง
หมู่ที่ 4

กองช่าง
หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. ก่อสร้างฝายน้าล้นล้าห้วยโธงบริเวณที่นานายบุญหลาย

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

900,000

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

900,000

900,000

สินธุพันธ์ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้าง 3.5 ม. กว้าง 18 ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

ในท้องถิ่น

- เพื่อให้ผิวจราจรมั่นคงถาวร

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองหัวคู สะคุ -กุดเม็ก ม.3

-

-

๙,๐๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

และอ้านวยการจราจรได้สะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ปลอดภัยและสามารถล้าเลียง

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรได้

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
หมู่ที่ 1

กองช่าง
หมู่ที่ 3

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี ึน

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองหัวคู สะคุ -แยกเจริญสุข

-

-

๙,๐๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

โนนอุดม ม.7 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู
3. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านน้าจัน จากบ้านซอย

กองช่าง
หมู่ที่ 7

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
-

-

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

ผู้ใหญ่ตี๋ ระยะทาง 120 x 5 เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

3

กองช่าง
หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณสวนสาธารณะห้วยบ้าน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

๘๑๔,๐๐๐

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๘๑๔,๐๐๐

๘๑๔,๐๐๐

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละหรือจ้านวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

ระยะทางยาว 370 เมตร กว้าง 4 เมตร ต.หนองหัวคู

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

อบต.หนองหัวคู
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตไปดอนตาปู่ระยะทางประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
หมู่ที่ 4

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
-

-

๑,๓๗๕,๐๐๐

๑,๓๗๕,๐๐๐

๑,๓๗๕,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

500 เมตร กว้าง 5 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
หมู่ที่ 5

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
6. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านพ่อลุน บุปผา ถึงบ้านพ่อปั่น

-

-

๒๓๑,๐๐๐

๒๓๑,๐๐๐

๒๓๑,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

ค้าอ้า ระยะทาง 120 เมตร กว้า 3.50 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู
7. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเรียบวัดทรายโทงทอง ม.9

กองช่าง
หมู่ที่ 9

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
-

-

๗๓๙,๒๐๐

๗๓๙,๒๐๐

๗๓๙,๒๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

กว้าง 6 เมตร ยาว 224 เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

4

กองช่าง
หมู่ที่ 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

8. ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสระหนองกุง ถึงแยก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

๘๒๕,๐๐๐

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๘๒๕,๐๐๐

๘๒๕,๐๐๐

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

9. ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางลงไปหนองหัวคู - เส้นข้าง

-

-

๑,๗๖๐,๐๐๐

๑,๗๖๐,๐๐๐

๑,๗๖๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

โรงเรียน กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร ต.หนองหัวคู

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

10. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนปวงประชานุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
หมู่ที่ 10

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

อบต.หนองหัวคู

กองช่าง
หมู่ที่ 11

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
-

-

๒๐๘,๐๐๐

๒๐๘,๐๐๐

๒๐๘,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

เคราะห์ (ทิศใต้) หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

เมตร ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

คสล.

ร้อยละหรือจ้านวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ค้าแหน ประมาณ 300 เมตร กว้าง 5 เมตร ต.หนองหัวคู
อบต.หนองหัวคู

3 โครงการขยายเขตทาง

ตัวชีวัด
(KPI)

กองช่าง
หมู่ที่ 11

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อให้ผิวจราจรมั่นคงถาวร

1. ขยายเขตทาง คสล. ภายในหมู่บ้านยางโกนหมู่ที่ 10

และอ้านวยการจราจรได้สะดวก

– สี่แยกทางเข้าหมู่ที่ 10 ระยะทาง 1 กม. ทังสองฝั่ง

-

-

๑,๖๕๐,๐๐๐

๑,๖๕๐,๐๐๐

๑,๖๕๐,๐๐๐

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

ปลอดภัยและสามารถล้าเลียง

กว้างข้างละ 1-1.5 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรได้

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

กองช่าง
หมู่ที่ 10

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี ึน
4 โครงการปรับปรุง

- เพื่อให้ผิวจราจรมั่นคงถาวร

1. ปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน (บ้านนางอนงค์-บ้าน

-

-

5

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
ถนน คสล.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

แบบ ผ. 02

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

และอ้านวยการจราจรได้สะดวก

ผญบ. ม.1 ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ปลอดภัยและสามารถล้าเลียง

กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรได้

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
หมู่ที่ 1

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี ึน

2. ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางปาง-บ้านนายสมเพชร

-

-

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

อาจชนะชัย ม.1 ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. ต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ

กองช่าง
หมู่ที่ 1

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

อบต.หนองหัวคู
3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูยางแอสฟัลท์ตกิ จาก

-

-

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

สามแยก - ป่ายางนายเสถียร ลอยนอก ประมาณ 800

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

เมตร กว้าง 5 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู
4. ปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางบ้านจากสี่แยก บ้านนาง

กองช่าง
หมู่ที่ 7

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
-

-

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

สังเวียน - บ้านนายสายยนต์ วงศ์ตา ระยะทาง 600 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ไปแยกร้านค้าชุมชน – ถนนใหญ่ กว้าง 5 ม. ต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ

กองช่าง
หมู่ที่ 11

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

อบต.หนองหัวคู
5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง

- เพื่อให้ผิวจราจรมั่นคงถาวร

1. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสะคุ หมู่ที่ 7 ถึงบ้านห้วย

และอ้านวยการจราจรได้สะดวก

ทราย กว้าง 5-6 ม. ยาว 2,000 ม.

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

6

กองช่าง
หมู่ที่ 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปลอดภัยและสามารถล้าเลียง

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ผลผลิตทางการเกษตรได้

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

แบบ ผ. 02

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี ึน

2. ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางบ้านแม่หนูจันทร์ - แยกสระ

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

หนองกุง กว้าง 6 เมตร ประมาณ 600 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

กองช่าง
หมู่ที่ 10

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

6 โครงการปรับปรุงซ่อม

- เพื่อให้ผิวจราจรมั่นคงถาวร

1. ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังเพื่อการเกษตร สายสวนยาง

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

แซมถนนลูกรัง

และอ้านวยการจราจรได้สะดวก

นายกร-นานายแสวง กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม.

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ปลอดภัยและสามารถล้าเลียง

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรได้

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

กองช่าง
หมู่ที่ 1

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี ึน

2. ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางระหว่างจากทางแยก รพช.

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

บ้านโนนอุดม ถึงนานายเหลือ ขุนใหญ่ กว้าง 5 ม.

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ยาว 2,000 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

7

กองช่าง
หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. ก่อสร้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรแยกสะคุไปนา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

๓๐๐,๐๐๐

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละหรือจ้านวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

พ่อใหญ่ยูร 1000 เมตร(บรรจุในแผน ปี 64 เป็นต้นไป)

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

กว้าง 5 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต อบต.หนองหัวคู

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
หมู่ที่ 3

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด
-

-

-

๓๐๖,๐๐๐

๓๐๖,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

จ้านวน 7 สาย (1) สายสะคุ - อ่างบังพวน หมู่ที่ 2

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร (2) สายแยกหนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

- ห้วยทราย หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

กองช่าง

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

(3) สายแยกสะคุ - นาพ่อใหญ่ยูร หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร (4) สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 4
เมตร ยาว 600 เมตร (5) สายยางโกน - อ่างสีดา
หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร (6) สาย
กุดเม็ก - ห้วยทราย หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000
เมตร (7) สายหนองหัวคู สะคุ - สามแยกเจริญสุข
โนนอุดม หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม.
7 โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้าประปา

- เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภค

1. ก่อสร้างโรงสูบน้าประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง กว้าง 3 เมตร

และการเกษตรแก่ประชาชนใน

ยาว 3 เมตร และปรับปรุงระบบควบคุมสูบน้า

ท้องถิ่น

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

- เพื่อให้มีน้าใช้ในฤดูแล้ง

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

8 โครงการขุดลอกล้าห้วย - เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภค

1) ขุดลอกล้าห้วยพังพวนตอนล่าง กว้าง 10-16 ม.

-

-

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
หมู่ที่ 1

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น
-

-
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๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

และการเกษตรแก่ประชาชนใน

ยาว 2,000 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ท้องถิ่น

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

แบบ ผ. 02

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)
ใช้อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
หมู่ที่ 2

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อให้มีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ในท้องถิ่น
2) ขุดลอกอ่างสีดา พืนที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ม.

-

-

๕๔๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
หมู่ที่ 5

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

3) ขุดลอกห้วยพังพวนตอนกลาง กว้าง 10-16 ม.

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ยาว 2,000 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
หมู่ที่ 8

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

4) ขุดลอกหนองหัวคู กว้าง 20-50 ม. ยาว 500 ม.

-

-

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น

9

กองช่าง
หมู่ที่ 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

9 โครงการซ่อมแซมคัน
ดินห้วยโธง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภค

1. ซ่อมแซมคันดินห้วยโธง บริเวณฝายน้าล้น ม.4

และการเกษตรแก่ประชาชนใน

จ้านวน 1 แห่ง ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ท้องถิ่น

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหัวคู

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

300,000

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

300,000

300,000

ตัวชีวัด
(KPI)

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

แอสฟัลท์ตกิ

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
หมู่ที่ 4

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อให้มีน้าใช้ในฤดูแล้ง
10 โครงการซ่อมแซมถนน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ในท้องถิ่น

- เพื่อให้ผิวจราจรมั่นคงถาวร

1. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ตกิ จากหน้าวัด - สี่แยกบ้าน

-

-

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการ

และอ้านวยการจราจรได้สะดวก

ก้านัน ประมาณ 200 เมตร กว้าง 5 ม. ต.หนองหัวคู

ครัวเรือนประชาชนที่ จราจรในท้องถิ่น

ปลอดภัยและสามารถล้าเลียง

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลน

มีการคมนาคมสะดวก - สามารถล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรได้

อบต.หนองหัวคู

กองช่าง
หมู่ที่ 6

รวดเร็วเพิ่มมากขึน ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดขี ึน
11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด

- เพื่ออ้านวยการจราจรได้

1. ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดจากบ้านนางสา -

สะดวก ปลอดภัย

บ้านนายเสถียร ประมาณ 500 เมตร (ด้านซ้าย)

ครัวเรือนประชาชนที่ ในการเดินทาง

กว้าง 0.40 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

รวดเร็วเพิ่มมากขึน

2. ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดจากสี่แยกประปา -

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ร้อยละหรือจ้านวน

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

- ประชาชนได้รับความสะดวก

หมู่ที่ 2 (ฝั่งตะวันออก) ประมาณ 500 เมตร กว้าง 0.40 ม.

ครัวเรือนประชาชนที่ ในการเดินทาง

กว้าง 0.40 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

รวดเร็วเพิ่มมากขึน

3. ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. สาย รพ.สต.หนองหัวคู

-

-

10

600,000

600,000

600,000

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง
หมู่ที่ 7

กองช่าง
หมู่ที่ 8

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

แบบ ผ. 02

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ

ครัวเรือนประชาชนที่ ในการเดินทาง

จ.อุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
หมู่ที่ 11

รวดเร็วเพิ่มมากขึน
4. จัดซือฝาปิดรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน ยาวรวม

-

-

300,000

300,000

300,000

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

300 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ครัวเรือนประชาชนที่ ในการเดินทาง

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

มีการคมนาคมสะดวก

กองช่าง
หมู่ที่ 6

รวดเร็วเพิ่มมากขึน
5. ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซอยข้างโรงเรียนหนองหัวคู

-

-

490,000

490,000

490,000

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

(ช่วงบ้านนางเปีย) กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว

ครัวเรือนประชาชนที่ ในการเดินทาง

140 ม. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีการคมนาคมสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู
6. ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซอยข้างโรงเรียนหนองหัวคู

กองช่าง
หมู่ที่ 1

รวดเร็วเพิ่มมากขึน
-

-

1,050,000

1,050,000

1,050,000

ร้อยละหรือจ้านวน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดบ้านนายชาญชัย -

ครัวเรือนประชาชนที่ ในการเดินทาง

นายแดง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 300 ม.

มีการคมนาคมสะดวก

ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รวดเร็วเพิ่มมากขึน

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

11

กองช่าง
หมู่ที่ 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหัวคู
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

12 โครงการก่อสร้างเสริม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

500,000

แบบ ผ. 02

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

500,000

500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

- เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภค

1. ก่อสร้างเสริมผนังกันน้าฝายน้าล้นล้าห้วยโธง (ทางไป

ผนังกันน้าฝายน้าล้นล้า

และการเกษตรแก่ประชาชนใน

วัดป่าบ้านค้อ)และขุดลอกหน้าฝายและท้ายฝาย

ห้วยโธง

ท้องถิ่น

จ้านวน 1 แห่ง ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อให้มีน้าใช้ในฤดูแล้ง

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

ในท้องถิ่น

- เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภค

1. ซ่อมแซมฝายน้าล้น ห้วยโธง (นาพ่อดี) หมู่ที่ 9 กว้าง

และการเกษตรแก่ประชาชนใน

25 ม. จ้านวน 1 แห่ง ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ท้องถิ่น

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองหัวคู

13 โครงการซ่อมแซมฝาย
น้าล้น

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

-

-

500,000

500,000

500,000

41 โครงการ

-

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จ้านวนครัวเรือนมีน้า - ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค และ
ใช้อย่างเพียงพอ

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
หมู่ที่ 6

กองช่าง
หมู่ที่ 9

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อให้มีน้าใช้ในฤดูแล้ง

รวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ในท้องถิ่น

-

๐

๐
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๔๖,๘๑๒,๒๐๐ ๔๗,๑๑๘,๒๐๐ ๔๗,๑๑๘,๒๐๐

-

-

-

