
เป้าประสงค์

1.เพ่ือจัดระบบการบริการสาธารณชุมชน

2.เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการชุมชน

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการส่ือสารด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงการ /  กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลนิเวศน์

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                              แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2564



1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการส่ือสารด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ร้อยเอ็ด

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด(กองช่าง)  ต้ังไว้ 
 150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัด
ร้อยเอ็ดในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าบ้านดอนไผ่ หมู่ท่ี 
10
      จุดท่ี 1 สามแยกถนน รพช. - บ้านนางบุญร่วม  จันทร์
แก้ว  จ่านวน 3 ต้น
      จุดท่ี 2 บ้านนายบุญเรือง - ไปทางทิศตะวันออก  จ่านวน
 7 ต้น
      อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า
 090
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563
             

บ้านดอนไผ่ หมู่ท่ี 10 ต่าบล
นิเวศน์ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงการ /  กิจกรรม



1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการส่ือสารด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงการ /  กิจกรรม

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ร้อยเอ็ด

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด(กองช่าง)  ต้ัง
ไว้  255,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
จังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าบ้านท่า
เย่ียม หมู่ท่ี 4
      5.1 ช่วงท่ี 1 จากบ้านนายสง่า - ไปทางทิศใต้บ้าน  
จ่านวน 4 ต้น
      5.2 ช่วงท่ี 2 จากบ้านนายมงคล ศรีสนาม - ไปทางทิศ
ตะวันตก  จ่านวน 1 ต้น
      5.3 ช่วงท่ี 3 จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด - ถนนแจ้ง
สนิท  จ่านวน  12 ต้น 
      อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด          
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 088
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

บ้านท่าเย่ียม หมู่ท่ี 4 ต่าบลนิเวศน์
  อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด



1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการส่ือสารด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงการ /  กิจกรรม

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ร้อยเอ็ด

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด(กองช่าง)ต้ังไว้  
71,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัด
ร้อยเอ็ดในโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้านบ้าน
ท่าเย่ียม หมู่ท่ี 4
       - ช่วงท่ี 1 จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด - ถนนแจ้งสนิท  
ติดต้ังชุดโคมไฟจ่านวน  6 ชุด ติดต้ังเสาเว้นเสา 
       อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด          
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 059
         -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

บ้านท่าเย่ียม หมู่ท่ี 4 ต่าบลนิเวศน์
 อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด



1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการส่ือสารด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงการ /  กิจกรรม

4  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด(กองช่าง)ต้ังไว้  
78,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัด
ร้อยเอ็ดในโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้านบ้าน
ชัยคาม หมู่ท่ี 6
      -ช่วงท่ี 1 ทางเข้าบ้าน - หมู่บ้าน  ติดต้ังชุดโคมไฟ  
จ่านวน 3 ชุด
     -ช่วงท่ี 2 หมู่บ้าน - บ้านยางกู่  ติดต้ังชุดโคมไฟ จ่านวน 
2 ชุด
    -ช่วงท่ี 3 ส่ีแยกโรงสี - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น่้าจืดร้อยเอ็ด  ติดต้ังชุดโคมไฟ  จ่านวน 4 ชุด
      -ช่วงท่ี 4 หมู่บ้าน - บ้านท่าเย่ียม   ติดต้ังชุดโคมไฟ  
จ่านวน 3 ชุด
      อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  
       ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 063)
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563
 
               

บ้านชัยคาม หมู่ท่ี 6 ต่าบลนิเวศน์ 
  อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด



1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการส่ือสารด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงการ /  กิจกรรม

5  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด(กองช่าง) ต้ังไว้ 
100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัด
ร้อยเอ็ดในโครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านนิคม หมู่ท่ี 5 
จากโรงปุ๋ย ทต.นิเวศน์มาสนามกีฬาเทศบาลต่าบลนิเวศน์
      อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

บ้านท่าเย่ียม หมู่ท่ี 4 ต่าบลนิเวศน์
 อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


