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
แผนงานพาณิชย
เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

2561
(บาท)
ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม 100,000
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

ประปาหมูบาน บานหัวฝาย

ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน

ที่มีน้ําใชอยาง การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

หมูที่ 5

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

เพียงพอ

2 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

300,000

ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม

ประปาหมูบาน บานคูบัว หมูที่ 7 ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน
3 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม 300,000

ประปาหมูบาน บานตาหล่ํา หมูที่ 9 ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

เพียงพอ

และทั่วถึง

จํานวนพื้นที่

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

ที่ดําเนินการ

การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

4 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด
บานตาหล่ํา หมูที่ 9

อบต.
กองชาง

และทั่วถึง

ที่มีน้ําใชอยาง การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

และทั่วถึง

เครื่องกรองน้ําประปา

200,000

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

จํานวน 1 เครื่อง

ที่ใชน้ําประปา การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

และทั่วถึง

5 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม
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100,000

จํานวนพื้นที่

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

ประปาหมูบาน บานทามวง

ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน

หมูที่10

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

6 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่ดําเนินการ

น้ําประปาประจําหมูบาน
บานหนองหัวชาง หมูที่ 11

ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม 600,000

จํานวนพื้นที่

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

ที่ดําเนินการ

การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

จํานวน

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใช

ถูกสุขอนามัย

จํานวน 1 แหง

เครื่องกรองฯ

ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม 600,000

จํานวนพื้นที่

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

ที่ดําเนินการ

การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

100,000

ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม

300,000 จํานวนพื้นที่
ที่ดําเนินการ

500,000 500,000

500,000 จํานวนพื้นที่
ที่ดําเนินการ

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

เพื่อลดตนทุนในการผลิตน้ําประปา ประปาหมูบานภายในเขตพื้นที่ 500,000

500,000

500,000

องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ

สิ่งกอสรางในพื้นที่องคการบริหาร ที่ไมจําเปนตอการใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ภายในเขตพื้นที่องคการบริหาร

500,000 จํานวนพื้นที่

ลดตนทุนในการผลิตน้ําประปา

ที่ดําเนินการ

รื้อถอนประปาและสิ่งกอสราง 300,000
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กองชาง

และทั่วถึง

ประปาหมูบาน ในเขตพื้นที่ อบต. ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน

เพื่อรื้อถอนประปาและสิ่งกอสราง

กองชาง

และทั่วถึง

ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000
10 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

แสงอาทิตยระบบประปาหมูบาน

ที่รับผิดชอบ

และทั่วถึง

ประปาหมูบาน บานโศกดู
หมูที่ 15

12 โครงการรื้อถอนประปาและ

การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กอสรางระบบกรองน้ําประปา 600,000

9 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

11 โครงการติดตั้งแผงพลังงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่สะอาด

8 ขยายเขต/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด
ประปาหมูบาน บานโคกกอง
หมูที่ 13

หนวยงาน

และทั่วถึง

ประปาบาดาล บานหนองหัวชาง ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปาหมูบาน
หมูที่ 11
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
7 โครงการกอสรางระบบกรอง

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

100,000

100,000 จํานวนพื้นที่

มีพื้นที่ ที่จําเปนตอการใชงาน

ที่ดําเนินการ

ซึ่งกอใหเกิดประโยชนมากขึ้น

กองชาง
อบต.
กองชาง
อบจ.
อบต.
กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

สวนตําบลหินเหล็กไฟ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สวนตําบลหินเหล็กไฟ

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ในอนาคต

13 โครงการขุดเจาะบอบาดาลภายใน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําในการ

ขุดเจาะบอบาดาลภายใน

เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล อุปโภคอยางเพียงพอทั่วถึงและ

เขตพื้นที่องคการบริหาร

หินเหล็กไฟ

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

สวนตําบลหินเหล็กไฟ

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําในการ

ขุดเจาะบอบาดาลภายใน

500,000 จํานวนพื้นที่

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

เกษตรอยางเพียงพอ

เขตพื้นที่องคการบริหาร

ที่ดําเนินการ

การการเกษตรอยางเพียงพอ

กอสรางระบบประปาผิวดิน

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํานวนพื้นที่

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ขนาดใหญ จํานวน 1 แหง

ที่ดําเนินการ

14 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร

500,000 500,000

500,000

500,000 จํานวนพื้นที่
ที่ดําเนินการ

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ
การอุปโภคและการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง

สวนตําบลหินเหล็กไฟ

15 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด
ขนาดใหญ บานโศกนาค หมูที่ 6

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

16 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

และทั่วถึง

กอสรางระบบประปาผิวดิน

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํานวนพื้นที่

ขนาดใหญ บานตาหล่ํานอย หมูที่ 13 ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ขนาดใหญ จํานวน 1 แหง

ที่ดําเนินการ

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

17 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด

กอสรางระบบประปาผิวดิน

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํานวนพื้นที่

ขนาดใหญ บานตาหล่ํานอย หมูที่ 17 ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ขนาดใหญ จํานวน 1 แหง

ที่ดําเนินการ

ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

18 คาสาธารณูปโภค

การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

700,000

700,000

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

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ

อบต.

การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

700,000 อาคารสถานที่ใน อาคารสถานที่ในความดูแล
ความดูแลของ อบต.ของ อบต.มีความพรอมตอการ

ของ อบต.

มีความพรอมมากขึ้นใชงานและใหบริการประชาชน

กองชาง
อบจ.

กองชาง

อยางตอเนื่อง

คาบริการโทรศัพท คาบริการสื่อสาร

โทรคมนาคม คาไปรษณีย ฯลฯ

อบต.

อบจ.

สําหรับอาคารสถานที่ในความดูแล อาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.
เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา

อบจ.

และทั่วถึง

และทั่วถึง

เพื่อเปนคาใชจายดานสาธารณูปโภค คาใชจายดานสาธารณูปโภค สําหรับ 700,000

ที่รับผิดชอบ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

19 จัดหาวัสดุตางๆ ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีวัสดุเพียงพอในการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนวัสดุที่

ในองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน

จัดซื้อ

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีน้ําสะอาดใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

รวม

19 โครงการ

-

-

15,800,000 13,500,000 13,900,000 14,000,000
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-

ที่รับผิดชอบ
อบต.
กองชาง
อบจ.

-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

-

