
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1: การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานการพาณิชย์
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาผิวดิน

บริเวณเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่ 

หมู่ที่ 9

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การใหบ้ริการประปา

เดินทอ่ประปา PVC ขนาด

 ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 

ระยะทางประมาณ       

110 เมตร

   141,000 ปรับปรุบระบบการ

ผลิตน้ าประปาที่มี

คุณภาพ จ านวน 1 แหง่

ประชาชนได้มี

น้ าประปาส าหรับ

อุปโภคบริโภคที่ได้

มาตรฐานและ

เพยีงพอกับความ

ต้องการ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง

สถานที่ผลิต

น้ าประปาบริเวณหอ

ถังสูงและโรงกรองน้ า

  หมู่ที่ 7

-  เพื่อใหร้ะบบการผลิต

ประปามีคุณภาพได้

มาตรฐาน และเกิดความ

ปลอดภยัในการผลิต

น้ าประปา 

'-เพื่อใหภ้มูิทศัน์สวยงาม

เปน็ระเบยีบสะอาด และ

มีความปลอดภยัใน

ทรัพย์สินของเทศบาล

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร

 ยาว 105 เมตร พร้อม

ถมหนิคลุก หนา 0.20 

เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่

 486 ตารางเมตร

   451,900 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต

เสริมเหล็ก ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 1 

แหง่

-  เกิดความปลอดภยั

ในทรัพย์สินของ

เทศบาล

'-  สถานที่ผลิต

น้ าประปามีระบบการ

ผลิตน้ าประปามี

คุณภาพ ได้และ

มาตรฐาน

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการพฒันาการ

ผลิตและบริการ

น้ าประปาของ

เทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่

 - เพื่อพฒันาระบบผลิต

และบริการน้ าประปาของ

เทศบาลฯ

 - พฒันาระบบผลิตและ

บริการน้ าประปาของ

เทศบาลฯ   โดยการ

ปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปาในเขตเทศบาลฯ

 ใหม้ีคุณภาพ เพยีงพอ

และทั่วถึง

   700,000    700,000    700,000    700,000    700,000  - ประชาชนผู้ใช้

น้ าประปา มีความพงึ

พอใจ ร้อยละ 90

 - ครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้ คิดเปน็

ร้อยละ 90

 - ประชาชนมี

น้ าประปาส าหรับ

อุปโภคบริโภคที่

สะอาด เพยีงพอและ

ทั่วถึง

กองการ

ประปา

4 โครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าประปา

ของเทศบาลต าบล

เหมืองใหม่

 - เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

น้ าประปาของเทศบาลฯ 

 - ตรวจสอบคุณภาพ

น้ าประปาโดยกรม

ทรัพยากรน้ าฯ หรือ

หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 

เพื่อสร้างมาตรฐานในการ

ผลิตน้ าประปา

 - จัดซ้ือชุดตรวจสอบ

คุณภาพน้ า

 - กิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  - คุณภาพน้ าประปา

ของเทศบาลผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

 - ประชาชนผู้ใช้

น้ าประปา มีความพงึ

พอใจ ร้อยละ 90

 

 - ประชาชนได้มีน้ า

ส าหรับอุปโภคบริโภค

ที่สะอาดและได้

มาตรฐาน

กองการ

ประปา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

5 โครงการพฒันาการ

ผลิตและบริการ

น้ าประปาของ

เทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่ บริเวณหมู่ที่ 7 ,

 9 และ 10

 - เพื่อพฒันาระบบผลิต

และบริการน้ าประปาของ

เทศบาลฯ

ขยายทอ่เมนประปา PVC

 1 ชั้น 13.5 ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 

ระยะทางรวม 2,756 

เมตร บริเวณหมู่ที่ 7, 9 

และ 10

   337,700  - ประชาชนผู้ใช้

น้ าประปา มีความพงึ

พอใจ ร้อยละ 90

 - ครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้ คิดเปน็

ร้อยละ 90

 - ประชาชนมี

น้ าประปาส าหรับ

อุปโภคบริโภคที่

สะอาด เพยีงพอและ

ทั่วถึง

กองการ

ประปา

6 โครงการขยายทอ่

เมนประปา บริเวณ

หมู่ที่ 2 และ 10

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

การใหบ้ริการประปา

 - ขยายทอ่เมนประปา

ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 

1,000 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

   140,000  - ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 100%

 - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายใน

การใช้บริการประปา

กองการ

ประปา

รวม 6 โครงการ 851,000    1,499,600 850,000    710,000    710,000    
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ


