รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
บานหัวฝาย หมูที่ 5

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

หนวยงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนพื้นที่

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ที่ดําเนินการ

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 5

720,000 จํานวนพื้นที่

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

กวาง 40 เมตร ยาว 150 เมตร

ที่ดําเนินการ

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

จํานวนพื้นที่
ที่ดําเนินการ

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

จํานวนพื้นที่

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ที่ดําเนินการ

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 5

กวาง 40 เมตร ยาว 150 เมตร

ลึก 5 เมตร

2 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึก
บานหัวฝาย หมูที่ 5 หนองผักตบ ขึน้ ทําใหสามารถกักเก็บน้ําได
มากขึ้น

3 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึก
ขึน้ ทําใหสามารถกักเก็บน้ําได
บานคูบัว หมูที่ 7
มากขึ้น

4 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
(หนองเสม็ด) บานการะโก หมูที่ 8 ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

ลึก 6 เมตร
ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 7

1,200,000

กวาง 45 เมตร ยาว 200 เมตร

ลึก 5 เมตร
ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 8

500,000

กวาง 45 เมตร ยาว 78 เมตร

ลึก 5 เมตร
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ที่รับผิดชอบ
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบต.
กองชาง
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
(หนองรัก) บานการะโก หมูที่ 8 ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 8 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
กวาง 300 เมตร ยาว 500 เมตร

หนวยงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนพื้นที่
ที่ดําเนินการ

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

จํานวนพื้นที่

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ที่ดําเนินการ

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

จํานวนพื้นที่

มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ที่ดําเนินการ

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

ลึก 6 เมตร
6 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
บานหนองหัวชางหมูที่ 11

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 11

2,916,000

กวาง 120 เมตร ยาว 270 เมตร

ลึก 6 เมตร

7 โครงการขุดลอกลําหวยสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
บานหนองไผ หมูที่ 12

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 12

525,000

กวาง 50 เมตร ยาว 100 เมตร

ลึก 6 เมตร

8 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
บานโคกกอง หมูที่ 13

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

กวาง 40 เมตร ยาว 47 เมตร

ที่มีน้ําใชอยาง

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

ลึก 6 เมตร

เพียงพอ

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 15 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น

กวาง 90 เมตร ยาว 160 เมตร

ที่มีน้ําใชอยาง

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

ลึก 6 เมตร

เพียงพอ

- เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น

ขุดลอกหวยขมิ้น หมูที่ 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

กวาง 20 เมตร ยาว 2,000 เมตร

9 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ - เพื่อขยายพื้นที่สระใหลึกขึ้น
บานโศกดู หมูที่ 15

10 โครงการขุดลอกหวยขมิ้น
บานโนนมาลัย หมูที่ 4

200,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 13

ที่มีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

ลึก 5 เมตร
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ไวใชในการอุปโภคบริโภค

ไวใชในการอุปโภคบริโภค

ไวใชในการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร

ที่รับผิดชอบ
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

ที่

โครงการ

11 โครงการขุดลอกหวยเจียบิน

วัตถุประสงค
- เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น

บานโนนมาลัย หมูที่ 4 บานหัวฝาย ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
หมูที่ 5 บานโศกนาค หมูที่ 6 ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

12 โครงการขุดลอกหวยทํานบบน
บานการะโก หมูที่ 8

13 โครงการขุดลอกหวยใหญ
บานตาหล่ํา หมูที่ 9 และ
บานตําหล่ํานอย หมูที่ 17

14 โครงการขุดลอกหวยตาโบง
บานตาหล่ํา หมูที่ 9

15 โครงการขุดลอกหวยลึก
บานทามวง หมูที่ 10

16 โครงการ

ขุดลอกหวยเจียบิน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1,000,000 1,600,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

กวาง 18 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ที่มีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

ลึก 5 เมตร
ขุดลอกหวยทํานบบน หมูที่ 8 500,000

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

กวาง 12 เมตร ยาว 850 เมตร

- เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น

ขุดลอกหวยใหญ หมูที่ 9 หมูที่ 17

ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

กวาง 22 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ที่มีน้ําใชอยาง

ลึก 5 เมตร

เพียงพอ

ไวใชในการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร

เพียงพอ

และใชในการเกษตร

- เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น
ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
- เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น
ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
-

510,000

ไวใชในการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร

- เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น

16 โครงการกอสรางฝายกันน้ําบาน - เพื่อขยายพื้นที่หวยใหลึกขึ้น
ทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น
ตาหล่ํานอย หมูที่ 17
รวม

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา
ที่มีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

ลึก 4 เมตร

ไวใชในการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,800,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

ที่รับผิดชอบ
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง

ขุดลอกหวยตาโบง หมูที่ 9 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ําไวใช อบจ.
อบต.
กวาง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ที่มีน้ําใชอยาง ในการอุปโภคบริโภค

ลึก 4 เมตร
ขุดลอกหวยลึก หมูที่ 10 1,300,000 1,000,000 300,000

ที่มีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

กวาง 20 เมตร ยาว 1,200 เมตร

ลึก 5 เมตร

ไวใชในการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร

400,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา
ที่มีน้ําใชอยาง ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กอสรางฝายกันน้ํา
จํานวน 1 แหง
-

300,000 จํานวนครัวเรือน มีพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ํา

เพียงพอ
15,741,000 10,910,000 9,900,000 12,020,000
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และใชในการเกษตร
-

กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

-

