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ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน
แนวทางการพฒันา    : 1.3   การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

 เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด

ใหญ่หมูบ่า้น บา้นโนนมะนาว หมูท่ี ่๔
เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ 
ประปาผิวดินขนาดใหญ่หมูบ่า้น
,พร้อมระบบทอ่จา่ยน  า

บา้นโนนมะนาว หมูท่ี ่๔ โดยท าการกอ่สร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่และปรับปรุง
ระบบทอ่จา่ยน  าประปา

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000  
อบต.

ประชาชนมนี  าใชอ้ยา่งเพยีงพอ
และทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

2  โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นสวนปอ  หมูท่ี ่5

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่

บา้นสวนปอ   หมูท่ี ่5  โดยท าการกอ่สร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมติดตั ง
ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000 
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

3  โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นหวัละเลิง หมูท่ี ่6

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่

บา้นหวัละเลิง   หมูท่ี ่6 โดยท าการกอ่สร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมติดตั ง
ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000 
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

4  โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นหนองจระเขห้นิ หมูท่ี ่7

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่

บา้นหนองจระเขห้นิ   หมูท่ี ่7 โดยท าการ
กอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อม
ติดตั งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000 
อบต..

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

5 โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่หมูบ่า้น บา้นโนนมนั  หมูท่ี ่8

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดกลางหมูบ่า้น
,พร้อมระบบทอ่จา่ยน  า

บา้นโนนมนั หมูท่ี ่8 โดยท าการกอ่สร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000  
อบต.

ประชาชนมนี  าใชอ้ยา่งเพยีงพอ
และทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

6  โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นหนองตะครอง   หมูท่ี ่9

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่

บา้นหนองตะครอง  หมูท่ี ่9 โดยท าการ
กอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อม
ติดตั งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000 
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

งบประมาณและทีม่า
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 เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

7 โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่หมูบ่า้น บา้นหนิโคนพฒันา  หมูท่ี ่10

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดกลางหมูบ่า้น
,พร้อมระบบทอ่จา่ยน  า

บา้นหนิโคนพฒันา หมูท่ี ่10 โดยท าการ
กอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000  
อบต.

ประชาชนมนี  าใชอ้ยา่งเพยีงพอ
และทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

8  โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นโคกพลวง   หมูท่ี ่11

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่

บา้นหนองโคกพลวง  หมูท่ี ่11  โดยท าการ
กอ่สร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อม
ติดตั งปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

3,000,000
 อบต.

3,000,000 
อบต.

3,000,000 
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

9  โครงการเจาะบอ่น  าบาดาล                  
หมูท่ี่1- 11

เพือ่ด าเนนิการเจาะบอ่บาดาล
เพือ่ส ารองน  าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

  ต าบลหนิโคน หมูท่ี่1-11  โดยท าการเจาะ
น  าบาดาล

500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

500,000  
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

10  โครงการเปา่บอ่น  าบาดาล                  
หมูท่ี่1- 11

เพือ่ด าเนนิการเปา่บอ่บาดาล
เพือ่ส ารองน  าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

  ต าบลหนิโคน หมูท่ี่1-11  โดยท าการเปา่
บอ่น  าบาดาล

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000  
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

11  โครงการกอ่สร้างลานกฬีาและสวนธารณะ
 หมูท่ี ่1-11

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างลานกฬีา
และสวนสาธารณะ

  หมูท่ี่1- 11  โดยท าการกอ่สร้างลานกฬีา
และสวนสาธาณะ

500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

500,000 
อบต.

ประชาชนมสีถานทีพ่กัผ่อนหยอ่น
ใจไวอ้อกก าลังกาย

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

12  โครงการจดัหาถงัขยะครัวเรือน หมูท่ี ่1-11 เพือ่ด าเนนิการจดัหาถงัขยะ
ครัวเรือน

  หมูท่ี่1- 11  โดยท าการกอ่สร้างลานกฬีา
และสวนสาธาณะ

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

200,000 
อบต.

ประชาชนมกีารทิ งขยะอยา่งมี
ระเบยีบและเปน็ทีเ่ปน็ทาง

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

13  โครงการกอ่สร้างระบบกรองน  าประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ หมูท่ี ่4-  หมูท่ี ่11

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างระบบ
กรองน  าประปาผิวดินขนาดใหญ่

หมูท่ี ่4- หมูท่ี ่11  โดยท าการกอ่สร้างระบบ
กรองน  าประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมติดตั ง
ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

4,000,000
 อบต.

4,000,000 
อบต.

4,000,000 
อบต.

ประชาชนมนี  าในการอปุโภค
บริโภค อยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)

14  โครงการกอ่สร้างสถานสูีบน  าด้วยไฟฟา้
พร้อมระบบทอ่ส่งน  า หมูท่ี ่ 2,4

เพือ่ด าเนนิการกอ่สร้างสถานี
สูบน  าด้วยไฟฟา้

หมูท่ี ่2-4- ต าบลหนิโคน  โดยท าการกอ่สร้าง
สถานสูีบน  าด้วยไฟฟา้ พรอมระบบทอ่ส่งน  า

20,000,000
 อบต.

20,000,000
 อบต.

20,000,000
 อบต.

เพือ่บริหารจดัการน  าอยา่งมรีะบบ
 เพยีงพอต่อการอปุโภค-บริโภค
และใชใ้นการเกษตรอยา่งยัง่ยนื

กองชา่ง  
อบต.หนิโคน

(ประสานแผน)


