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ยทุธศาสตรท์ี่1 ยทุธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน
แนวทางการพฒันา   :1.2  การขยายเขตไฟฟา้และไฟฟา้เพือ่การเกษตรและการกอ่สร้างอืน่ๆ

 เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟา้และติดต้ังโคม

ไฟฟา้สาธารณะ
เพือ่ด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้และ
ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ

 หมูท่ี ่๑-๑๑ ต าบลหนิโคน  โดยท าการขยาย
เขตไฟฟา้และติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ

300,000 
อบต.

300,000 
อบต.

300,000 
อบต.

ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึน้

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร เพือ่ด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้เพือ่
การเกษตร

 หมูท่ี ่๑-๑๑ ต าบลหนิโคน  โดยท าการขยาย
เขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร

300,000  
อบต.

300,000 
อบต.

300,000  
อบต.

ประชาชนมไีฟฟา้ใชเ้พือ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

3 โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟา้สาธารณะใน
ต าบลหนิโคน

เพือ่ด าเนนิการซ่อมแซมโคมไฟฟา้
สาธารณะ

หมูท่ี ่๑-๑๑ ต าบลหนิโคน   โดยท าการ
ซ่อมแซมโคมไฟฟา้สาธารณะ

100,000  
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึน้

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพือ่ด าเนนิการจดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และ
วทิย ุเชน่ โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือ
กา้น หมอ้แปลงไฟฟา้ ฯลฯ

อบต.หนิโคนและทกุหมูบ่า้นในต าบลหนิโคน 100,000  
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึน้

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

5 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง เพือ่ด าเนนิการจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 
เชน่ ปนูซีเมนต์ ทราย กระเบือ้ง  
สังกะสี  ฯลฯ

อบต.หนิโคน  และทกุหมูบ่า้นในต าบลหนิโคน 100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

ประชาชนในเขตต าบลได้รับการ
ชว่ยเหลือจากสารธารณภยั

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

6 จดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่ด าเนนิการจดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิย ุเชน่ โคมไฟฟา้พร้อมขา
หรือกา้น หมอ้แปลงไฟฟา้ ฯลฯ

 อบต.หนิโคน  และทกุหมูบ่า้นใน ต.หนิโคน 100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึน้

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

7 โครงการกอ่สร้างปา้ยชือ่หมูบ่า้นตรง
ทางเขา้หมูบ่า้น หมูท่ี ่1-11

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างปา้ยชือ่
หมูบ่า้น

บา้นสวนปอ หมู ่1-11  โดยท าการกอ่สร้าง
ปา้ยชือ่หมูบ่า้นตรงทางเขา้หมูบ่า้น

200,000  
อบต.

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

บา้นสวนปอมปีา้ยส าหรับบอก
ชือ่หมูบ่า้น

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

8 จดัซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพือ่ด าเนนิการจดัซ้ือครุภณัฑ์
กอ่สร้าง

 อบต.หนิโคน 100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

ประชาชนในเขตต าบลได้รับการ
ชว่ยเหลือ

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

งบประมาณและทีม่า
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 เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

9 โครงการจดัท าบอ่ก าจดัขยะต าบลหนิโคน เพือ่ด าเนนิการจดัท าบอ่ก าจดัขยะ  หมูท่ี ่๑-๑๑ ต าบลหนิโคน  โดยท าการจดัหา
ทีดิ่นเปน็ทีก่ าจดัขยะต าบลหนิโคน

500,000  
อบต.

500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

ประชาชนมสุีขลักษณะทีดี่ใน
การด ารงชวีติ

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

10 โครงการติดต้ังปา้ยชือ่,บา้นเลขทีท่กุหลังคา
เรือน  หมูท่ี ่1-11

เพือ่ด าเนนิการติดต้ังปา้ยชือ่
,บา้นเลขที่

   หมูท่ี ่ 1-11 โดยท าการติดต้ังปา้ยชือ่
,บา้นเลขที่

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

บา้นหนองตะครองมปีา้ย
ส าหรับบอกชือ่,บา้นเลขที ่เพือ่
สะดวกในการประสานงานของ
ทางราชการ

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

11 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร             
  (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทติย)์

เพือ่ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร(ไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทติย)์

หมูท่ี ่๑-๑๑ ต าบลหนิโคน   โดยท าการติดต้ัง
ไฟสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทติย)์

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจรในเส้นทางคมนาคม

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

12 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว ม.1-11 เพือ่ปรับปรุงหอกระจายขา่ว ม.-11
 ใหม้ปีระสิทธภิาพ

หมูท่ี ่๑-๑๑ ต าบลหนิโคน   โดยท าการ
ปรับปรุงหอกระจายขา่วใหม้ปีระสิทธภิาพ

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

ประชาชนได้รับขอ้มลูขา่วสาร
อยา่งทัว่ถงึ

  กองชา่ง   
อบต.หนิโคน

13 ปรับปรุงอาคารส านกังาน เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงอาคาร
ส านกังาน

เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงอาคารส านกังาน 500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

ส านกังานนา่อยู ่สามารถ
ใหบ้ริการประชาชนได้เต็มที่
และมปีระสิทธภิาพ

 กองชา่ง 
อบต.หนิโคน

14 กอ่สร้างอาคารส านกังาน เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างอาคาร
ส านกังาน

หมูท่ี ่๑-๑๑ 10,000,000
 อบต.

10,000,000
 อบต.

10,000,000
 อบต.

เพือ่ใหบ้ริการประชาชนได้อยา่ง
ใกล้ชดิและทัว่ถงึ

 กองชา่ง 
อบต.หนิโคน

15 ปรับปรุงภมูทิศันท์ีท่ าการ อบต. เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงภมูทิศัน์
รอบอาคารทีท่ าการ อบต.หนิโคน

ทีท่ าการ อบต.หนิโคน ทาสีร้ัว ปลูกต้นไม ้ฯลฯ 300,000 
อบต.

300,000 
อบต.

300,000 
อบต.

เพือ่ให ้อบต.หนิโคน นา่อยู่
สะอาด ร่มร่ืน

 กองชา่ง 
อบต.หนิโคน

16 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ ทีท่ าการ อบต.
หนิโคน

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างโรงจอดรถ 
ทีท่ าการ อบต.หนิโคน

ทีท่ าการ อบต.หนิโคน 500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

เพือ่ใหม้โีรงจอดรถอยา่ง
เพยีงพอทีท่ าการ อบต.หนิโคน

 กองชา่ง 
อบต.หนิโคน


