
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ี ช่ือโครงการ/งานกิจกรรม พ้ืนท่ีด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
1 โครงการซ่อมบ ารุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4 57,000 57,000 28 ธ.ค. 63-26 ม.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ ค่าบ ารุงรักษา

(สายทางลงบุ่งเลยหลง) ม. 4 ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
2 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายห้วยบอน ม. 2 65,000 65,000 28 ธ.ค. 63-26 ม.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ ค่าบ ารุงรักษา

ม. 2 บ้านหัวฝาย ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ม. 4-ม. 7 ม. 4- ม. 7 749,200 749,200 5 ม.ค. 64-4 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา

บ้านนาบอน ม. 7 ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. (สายบ้าน ม. 4 152,000 152,000 28 ม.ค. 64-28 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา

นายจ าเนียร ) ม. 4 บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
5 โครงการปรับปรุงบันไดทางลงน  า คสล. ศาลาเอนก ม. 8 73,000 73,000 28 ม.ค. 64-28 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา

ประสงค์ ม. 8 บ้านกุดโง้ง ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยบ้านเก่า ) ม. 7 77,000 77,000 28 ม.ค. 64-28 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา

ม. 7  บ้านนาบอน ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยบ้านยายนงค์) ม. 6 33,000 33,000 28 ม.ค. 64-26 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ ค่าบ ารุงรักษา

ม. 6 บ้านโนนสว่าง ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
8 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (2 ช่วง) ม. 8 36,000 36,000 28 ม.ค. 64-26 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ ค่าบ ารุงรักษา

สายหน้าร้านอาหารกุดโง้งปลาเผา ม. 8 ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. (สายทางเข้า ม. 6 123,000 123,000 23 ก.พ. 64-23 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา

ภูผาย่าทา) ม. 6 บ้านโนนสว่าง ต าบลชัยพฤกษ์ และซ่อมแซม
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. (สายหน้าวัด ม. 2 61,700 61,700 23 ก.พ. 64-23 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อบัญญัติ

สร้างเท่ียง) ม. 2 บ้านหัวฝาย ต าบลชัยพฤกษ์ งบประมาณ 64

                                                                     ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2564 (รอบ 6 เดือน)                                                                  
  1   ตุลาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  ต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย



ท่ี ช่ือโครงการ/งานกิจกรรม พ้ืนท่ีด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังวัดเก่า) ม. 1 154,000 154,000 23 ก.พ. 64-23 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อบัญญัติ

ม. 1 บ้านท่าข้าม ต าบลชัยพฤกษ์ งบประมาณปี 64
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังบ้านตาม่ัน) ม. 4 398,000 398,000 23 ก.พ. 64-23 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อบัญญัติ

ม. 4  บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ งบประมาณปี 64
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านผู้ช่วยชาลี) ม. 10 199,000 199,000 24 ก.พ. 64-24 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อบัญญัติ

ม. 10  บ้านโพนสะอาด ต าบลชัยพฤกษ์ งบประมาณปี 64
14 โครงการวางท่อและบ่อพัก คสล. ม. 7 46,000 46,000 24 ก.พ. 64-24 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อบัญญัติ

ม. 7 บ้านนาบอน ต าบลชัยพฤกษ์ งบประมาณปี 64
15 โครงการวางท่อระบายน  าเพ่ือการเกษตร (สายข้าง ม. 8 154,000 154,000 24 ก.พ. 64-24 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อบัญญัติ

กุดแพ) ม. 8 บ้านกุดโง้ง ต าบลชัยพฤกษ์ งบประมาณปี 64
16 โครงการซ่อมแซมบ ารุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 1  ม. 8 2,540,000 2,540,000 2 มี.ค. 64-1 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างด าเนินการ งบอุดหนุน

เสริมเหล็ก สายกุดโง้ง ม. 8 -ท่าข้าม ม. 1 ต าบลชัยพฤกษ์

รวม 4,917,900 4,917,900

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1           จ านวน     16     โครงการ         งบประมาณท้ังส้ิน         4,917,900              บาท   



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ          
 โครงการท่ีด าเนินการ     จ านวน      16     โครงการ      งบประมาณ         4,917,900                 บาท 

ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2564
  1   ตุลาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  ต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


