
     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ค่าจ้างผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือ เพื่อจ้างผู้ใหบ้ริการงานจ้าง ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนโครงการฯ ส่ิงกอ่สร้างต่าง ๆ มี กองช่าง

ควบคุมงานกอ่สร้าง ออกแบบหรือควบคุมงาน หรือควบคุมงานกอ่สร้าง มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

กอ่สร้าง

๒ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าคสล.(ตัวยู)เพื่อใหก้ารโทรคมนาคม รางระบายน  าขนาดกว้าง ๑,๐๒๖,๗๐๐ - ๑,๐๒๖,๗๐๐ - - ยาว ๗๙๐ ม. ประชาชนได้รับการสัญจร กองช่าง

พร้อมฝาปดิ คสล.พร้อมเทขยายไหล่ทาง สะดวก รวดเร็ว มคีวาม ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๙๐ ม. ลึก สะดวก ปลอดภยั ลดการ

บา้นหนิเหล็กไฟ (ชุมชนนอ้ยสาละวัน) ปลอดภยั ๐.๓๐ ม.พร้อมงานวางทอ่ เกดิอบุติัเหตุ

คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.

จ านวน ๗ ทอ่น เทขยายไหล่

ทางกว้าง ๐.๕๐ ม.

ยาว ๓๕๐ หนา ๐.๑๐ ม.

๓ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าคสล.(รางยู)เพื่อใหม้กีารระบายน  า ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ ม. ๕๗๖,๐๐๐ ๕๗๖,๐๐๐ - - - ยาว ๓๖๐ ม. น  าไมท่ว่มขังในช่วงฤดูฝน กองช่าง

สายหนา้โรงเรียนบา้นคูบอนไปทาง รวดเร็ว น  าไมท่ว่มขังช่วง ยาว ๓๖๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม การเดินทางสัญจร สะดวก

ทศิเหนอื ช่วงฤดูฝน .พร้อมฝาปดิ คสล. ปลอดภยั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปรับปรุงใหม้คีวามมั่นคง ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ยาว ๒๐๐ ม. ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร กองช่าง

แอสฟลัทติ์ก (แบบ OVERLAY) สาย แข็งแรง เพื่อใหป้ระชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร ปหูนาเฉล่ีย ไป มา สะดวก ปลอดภยั

ทางหนิเหล็กไฟ ถึง คูบอน บา้น สัญจรไป มาสะดวก ๐.๐๕ เมตร หรือมพีื นที่ไม่ มากยิ่งขึ น ถนนมคีวาม

หนิเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ต.หนิเหล็กไฟ ปลอดภยัยิ่งขึ น นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ปลอดภยั แข็งแรงและ

อ.คูเมอืง จ.บรีุรัมย์ พร้อมเส้นแบง่การจราจร ความสะอาดสวยงาม

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปรับปรุงใหผิ้วจราจรมี ปริมาณงาน กว้าง ๕-๖ ม. ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ยาว ๒๒๕ ม. ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร กองช่าง

แอสฟลัทติ์ก (แบบ OVERLAY) ความมั่นคงและแข็งแรง ยาว ๒๒๕ เมตร ปหูนาเฉล่ีย ไป มา สะดวก ปลอดภยั

สายทางเทศบาล ๔ บา้นหนิเหล็กไฟ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป ๐.๐๕ เมตร หรือมพีื นที่ไม่ มากยิ่งขึ น ถนนมคีวาม

หมู่ที่ ๑ ต.หนิเหล็กไฟ อ.คูเมอืง มา สะดวกและปลอดภยั นอ้ยกว่า ๑,๒๐๓ ตารางเมตร ปลอดภยั แข็งแรงและ

จ.บรีุรัมย์ ยิ่งขึ น พร้อมเส้นแบง่การจราจร ความสะอาดสวยงาม

๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ปรับปรุงใหผิ้วจราจรมี ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ยาว ๑๙๐ ม. ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร กองช่าง

เหล็ก สายทางปา่สัก บา้นคูบอน หมู่ที่ ๘ ความมั่นคงและแข็งแรง ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ไป มา สะดวก ปลอดภยั

ต.คูเมอืง อ.คูเมอืง จ.บรีุรัมย์ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื นที่ไม่ มากยิ่งขึ น ถนนมคีวาม

มา สะดวกและปลอดภยั นอ้ยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ปลอดภยั แข็งแรงและ

ยิ่งขึ น ความสะอาดสวยงาม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปรับปรุงใหผิ้วจราจรมี ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ยาว ๒๐๐ ม. ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร กองช่าง

แอสฟลัทติ์ก (แบ OVERLAY) สาย ความมั่นคงและแข็งแรง ยาว ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ ไป มา สะดวก ปลอดภยั

ทางสาวเอ ้ถึง หนองไผ่ บา้นสาวเอ้ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป เมตร ปหูนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร มากยิ่งขึ น ถนนมคีวาม

หมู่ที่ ๒ ต.หนิเหล็กไฟ อ.คูเมอืง มา สะดวกและปลอดภยั หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า๑,๒๐๐ ปลอดภยั แข็งแรงและ

จ.บรีุรัมย์ ยิ่งขึ น ตาราเมตร พร้อมเส้นแบง่จราจร ความสะอาดสวยงาม

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปรับปรุงใหผิ้วจราจรมี ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ยาว ๒.๔๐ ม.ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร กองช่าง

แอสฟลัทติ์ก (แบบ OVERLAY) สายทาง ความมั่นคงและแข็งแรง ยาว ๒.๔๐ เมตร ปหูนาเฉล่ีย ไป มา สะดวก ปลอดภยั

เทศบาล ๒ บา้นหนิเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป ๐.๐๕ เมตร หรือมพีื นที่ไม่ มากยิ่งขึ น ถนนมคีวาม

ต.หนิเหล็กไฟ อ.คูเมอืง จ.บรีุรัมย์ มา สะดวกและปลอดภยั นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐ตารางเมตร ปลอดภยั แข็งแรงและ

ยิ่งขึ น พร้อมเส้นแบง่การจราจร ความสะอาดสวยงาม

๙ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล. เพื่อความสะดวกในฤดูฝน รางระบายน  าขนาดกว้าง ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - - - ยาว ๑๒๐ ม. ประชาชนเดินทางสะดวก กองช่าง

(รางยู) พร้อมฝาปดิ คสล.บา้นหนิหล็กไฟ เดินทางสัญจร ปลอดภยั ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ลึก ปลอดภยัยิ่งขึ น

(ซอยบา้น สท.บลิ) ยิ่งขึ น ๐.๓๐ ม.พร้อมงานวางทอ่

คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.

จ านวน ๓๘ ทอ่น

รบัผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหก้ารสัญจรโทรคมนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ๕๑๙,๕๐๐ ๕๑๙,๕๐๐ - - - ยาว ๑๗๓ ม. การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บา้นสาวเอ ้(ซอยวีรเดช) คมสะดวก ยาว ๑๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปลอดภยัยิ่งขึ น

หรือมพีื นที่ด าเนนิการไมฯ่

กว่า ๑,๐๓๘ ตร.ม.ไหล่ทาง

หนิคลุกปรับตามสภาพพื นที่

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสเพื่อใหก้ารโทรคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ๑,๗๙๒,๐๐๐ - ๑,๗๙๒,๐๐๐ - - ยาว ๓๘๐ ม. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟลัทติ์ก (แบบ Overlay) บา้นนอ้ย- สะดวก รวดเร็ว มคีวาม ยาว ๘๙๒ ม. ปหูนาเฉล่ีย สะดวก ปลอดภยั ยิ่งขึ น

สาละวัน ปลอดภยั ๐.๐๕ ม.หรือมพีื นที่ด าเนนิฯ

ไมน่อ้ยกว่า ๕,๓๕๒ ตร.ม.

พร้อมเส้นแบง่การจราจร

๑๒ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าคอนกรีต เพื่อใหเ้กดิความสะดวก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - ยาว ๘๐ ม. น  าไมท่ว่มขังในช่วงฤดูฝน กองช่าง

เสริมเหล็กรางยู ซอยตาหวานบา้น สบายในช่วงฤดูฝนน  าไม่ ยาว ๘๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. การเดินทางสัญจร สะดวก

หนองไผ่ พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย ทว่มขัง (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด) ปลอดภยั

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิวจราจร ก. ๔ ม. ยาว ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ - - - ยาว ๑๘๐ ม. ประชาชนเดินทางสัญจร กองช่าง

(สายโนนเต่าทองด้านทศิตะวันออกของ สะดวก ปลอดภยั ๑๘๐ ม.ปหูนาเฉล่ีย๐.๑๕ ม สะดวก ปลอดภยั

หมู่บา้น) หรือมพีื นที่ด าเนนิการไมฯ่

กว่า ๗๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางหนิ

คลุกปรับสภาพตามพื นที่

๑๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหก้ารโทรคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ยาว ๕๐๐ ม. การคมนาคมสะดวก กองช่าง

เส้นหนิเหล็กไฟไปหนองงูเหลือมพร้อม สะดวก รวดเร็วมคีวาม ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวดเร็ว ปลอดภยัขึ น

ปา้ยโครงการ ๒ ปา้ย ปลอดภยั (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด)

๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิวจราจร ก. ๕ ม. ยาว ๔๘๙,๐๐๐ ๔๘๙,๐๐๐ - - - ยาว ๒๘๕ ม. ประชาชนเดินทางสัญจร กองช่าง

ฟลัทติ์ก(แบบ Overlay) สายหนิเหล็กไฟ สะดวก ปลอดภยั ลดการ ๒๘๕ ม. ปหูนาเฉล่ีย ๐.๐๕ ม. สะดวก ปลอดภยั

ถึง คูบอน (ช่วงแยกร้านเนื อย่าง สามแยกเกดิอบุติัเหตุ หรือมพีื นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย

ไปบา้นถาวร) กว่า ๑,๔๒๕ ตร.ม. เส้นแบง่

การจราจร (Y and W TP)

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ขนาดผิวจราจร ก. ๐.๐๓ ม. ๖๗๕,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ - - - ยาว ๔๕๐ ม. ประชาชนเดินทางสะดวก กองช่าง

บา้นหนองไผ่ สายถนนสันติธรรม เดินทางสัญจรสะดวกมี ยาว ๔๕๐ ม.ลึกเฉล่ีย ๐.๐๓ ม. ปลอดภยัยิ่งขึ น

สุดเขตเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ความปลอดภยัยิ่งขึ น

๑๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ๑,๓๐๐,๐๐๐ - ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - ยาว ๖๕๐ ม. ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

บา้นหนองไผ่ - สระบา้นหนองไผ่ สะดวก ปลอดภยัยิ่งขึ น ยาว ๖๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. เดินทางสัญจรสะดวก

หรือมพีื นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย ปลอดภยัยิ่งขึ น

กว่า ๒,๖๐๐ ตรม.

๑๘ โครงการซ่อมแซมลงหนิคลุกบา้นคูบอน เพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ผิวจราจร ก.๔ ม.ยาว ๗๗๐ ม. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - ยาว ๗๗๐ ม. ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

สายแยกปา่สัก - แยกบา้นหนองงูเหลือม สะดวก มคีวามปลอดภยั หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ ม.หรือมพีื น สัญจรสะดวกปลอดภยั

ยิ่งขึ น ที่ไมน่อ้ยกว่า  ๓,๘๕๐ ตรม.

๑๙ โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจรพร้อมทอ่เพื่อเพิ่มพื นที่จราจรการ กอ่สร้างขยายผิวจราจรพร้อม ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ยาว ๔๕๐ ม. มพีื นที่จราจรเพิ่มขึ น กองช่าง

สายเทศบาล ๔ (จากแยกนิ่มสภาพาณิช ระบายน  าสะดวก ทอ่ระบายน  ากว้าง  ๑.๓  ม. การระบายน  าที่สะดวก

ถึงหนา้วัดศิลาเรือง) ยาว  ๔๕๐  ม.

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ผิวจราจร ก. ๖ ม. ยาว ๒,๘๕๒,๓๔๐ - ๒,๘๕๒,๓๔๐ - - ยาว ๑,๓๗๐ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

ฟลัทติ์ก (Overlay) สายบา้นคูบอน ถึง สะดวกปลอดภยัยิ่งขึ น ๑,๓๗๐ม.ปหูนาเฉล่ีย ๐.๐๕ม เมตร เดินทางสัญจรสะดวก

หนิเหล็กไฟ หรือมพีื นที่ไมฯ่ ๘,๒๒๐ ตรม. ปลอดภยั

๒๑ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าคสล.(รางยู) เพื่อใหม้กีารระบายน  า ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ ม.ยาว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - ยาว ๙๕ ม. น  าไมท่ว่มขังในช่วงฤดูฝน กองช่าง

บา้นอสิาณเขียว ซอย ๓ รวดเร็ว น  าไมท่ว่มขังใน ๙๕ ม.ลึก ๐.๓๐ ม.พร้อมฝา

ช่วงฤดูฝน ตะแกรงเหล็ก 

๒๒ โครงการสร้างถนน คสล.บา้นถาวร เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ขนาดผิวจราจร ก. 6 ม.ยาว ๑,๓๕๐,๐๐๐ - ๑,๓๕๐,๐๐๐ - - ยาว ๔๕๐ ม. ประชาชนเดินทางสะดวก กองช่าง

สายรอบหมู่บา้นด้านทศิตะวันออก เดินทางสัญจร สะดวก ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ ปลอดภยัยิ่งขึ น

ปลอดภยัยิ่งขึ น มพีื นที่ไมน่อ้ยฯ ๒,๗๐๐ ตรม.

๒๓ โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าทั งหมู่บา้นเพื่อความสะดวกในการ ขนาด กว้าง ๓๐ ม. ๒๑๗,๕๐๐ ๒๑๗,๕๐๐ - - - ยาว ๑๔๕ ม. น  าไมท่ว่มขังในช่วงฤดูฝน กองช่าง

ถาวรจากแยกหนา้บา้นผู้ใหญ่บา้นไปด้าน สัญจร น  าไมท่ว่มขังช่วง ยาว ๑๔๕ ม. ลึก ๕๐ ม.

ทศิใต้รางยู ฤดูฝน (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด)

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิวจราจร ก ๕ ม. ยาว ๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ - - - ยาว ๑๗๐ ม. ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

ฟลัทติ์ก(แบบ Overlay) บา้นหนองไผ่ สะดวก ปลอดภยั ๑๗๐ ม.ปหูนาเฉล่ีย ๐.๐๕ ม เดินทางสัญจรสะดวก

ซอย ๑ (หนา้บา้นผู้ใหญ่) หรือมพีื นที่ด าเนนิการฯ ๘๕๐ ปลอดภยั

ตรม. พร้อมเส้นแบง่จราจรฯ

๒๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิวจราจร ก ๕ ม. ยาว ๒๗๑,๐๐๐ ๒๗๑,๐๐๐ - - - ยาว ๑๖๒ ม. ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

ฟลัทติ์ก(แบบ Overlay) บา้นหนองไผ่ สะดวก ปลอดภยั ๑๖๒ ม.ปหูนาเฉล่ีย ๐.๐๕ ม เดินทางสัญจรสะดวก

ซอย ๓ (ตาปู)่ หรือมพีื นที่ด าเนนิการฯ ๘๑๐ ปลอดภยั

ตรม. พร้อมเส้นแบง่จราจรฯ

๒๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิว ก.๔ ม. ยาว ๑๒๘ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ - - - ยาว ๑๒๘ ม. ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

บา้นถาวร (ซอยหลังบา้นที่ปรึกษา) สะดวก ปลอดภยั ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือมพีื นที่ฯ เดินทางสัญจรสะดวก

๕๑๒ ตรม.ไหล่ทางหนิคลุกฯ ปลอดภยั

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุก เพื่อใหก้ารเดินทางสัญจร ขนาดผิว ก.๔ ม. ยาว ๓๙๕ ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ - - - ยาว ๓๙๕ ม. ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

(ซอยหลังโรงเรียนหนิเหล็กไฟ) สะดวก ปลอดภยั ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมพีื นที่ฯ เดินทางสัญจรสะดวก

๑,๕๘๐ ตรม.ไหล่ทางหนิคลุก ปลอดภยั

๒๘ โครงการธนาคารน  าใต้ดิน เพื่อลดน  าทว่มขังตามทอ่ พื นที่ในเขตเทศบาลต าบล ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ลดน  าทว่มขัง ตามทอ่ กองช่าง

ระบายน  า บริเวณถนนและ หินเหล็กไฟ ๖ หมู่บ้าน ๑๑ ชุมชน ระบายน  า บริเวณถนน

แกป้ญัหาภยัแล้ง และแกป้ญัหาภยัแล้ง

รวม ๒๘ โครงการ - - ๑๘,๕๑๖,๐๔๐ ๖,๙๙๕,๐๐๐ ๑๓,๘๑๖,๐๔๐ ๒,๔๙๕,๐๐๐ ๒,๔๙๕,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะและ เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไฟฟา้แสงสว่างในเขตเทศบาล และทรัพย์สิน ๖ หมู่บา้น ๑๑  ชุมชน สะดวก ปลอดภยัยิ่งขึ น

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าชุมชนใน เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าใน ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เขตเทศบาลหนิเหล็กไฟ และทรัพย์สิน ๖ หมู่บา้น ๑๑ ชุมชน สะดวก ปลอดภยัยิ่งขึ น

๓ โครงการขยายเขตไฟฟา้โคมสาธารณะ เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ชุมชนในเขตเทศบาล ๖๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ชุมชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ด้านทศิตะวันตกหมู่บา้นถาวร, และทรัพย์สิน ๖ หมู่บา้น ๑๑ ชุมชน สะดวกปลอดภยั ยิ่งขึ น

บา้นหนองไผ่

๔ โครงการขยายไฟฟา้สระหนองจักรปรือ เพื่อความปลอดภยัใน ชุมชนในเขตเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ชุมชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชีวิตและทรัพย์สิน ๖ หมู่บา้น ๑๑ ชุมชน สะดวก ปลอดภยัยิ่งขึ น

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา้บา้นสาวเอ้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ชุมชนบา้นสาวเอ ้ความยาว ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ยาว ๓๒๐ ม. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ทศิตะวันออกโรงเรียน หนา้บา้นผู้ช่วย ความปลอดภยัมากยิ่งขึ น ๓๒๐ ม. สะดวก และปลอดภยั

ทวีไปถึงหนา้วัดหนองไผ่) ยิ่งขึ น

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       แผนงานเคหะและชุมชน 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการปรับปรุงสวนหย่อมเพื่อสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนในเขต เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนมสุีขภาพที่ดี กองช่าง

บริเวณด้านหนา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เทศบาลมสุีขภาพที่ดี (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) แข็งแรง

๗ โครงการกอ่สร้างศูนย์ออกก าลังกาย เพื่อใหป้ระชาชนในเขต เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

เทศบาลมสุีขภาพที่ดี (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) มสุีขภาพดี

๘ โครงการปรับปรุงภมูทิศันลู่์วิง่บริเวณสระเพื่อใช้เปน็สถานที่ออก บริเวณหนา้เทศบาลต าบล ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

หนา้เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ก าลังกายเพื่อสุขภาพคน หนิเหล็กไฟ มสุีขภาพแข็งแรง

หนิเหล็กไฟ

๙ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณ เพื่อใหม้สีวนสาธารณะที่ สวนสาธารณะหนา้เทศบาล ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

สระหนา้เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ นา่อยู่เหมาะส าหรับการ ต าบลหนิเหล็กไฟ มสุีขภาพกายและใจที่

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ สมบรูณ์แข็งแรง

๑๐ โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ประชุมหรือจัดกจิ- ศาลาอเนกประสงค์ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง

บา้นนอ้ยสาละวัน กรรมต่าง ๆ ในชุมชน (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) จากการประชุมฯ

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       แผนงานเคหะและชุมชน 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการติดตั งประตูปดิ - เปดิน  า เพื่อเกบ็กกัน  าไว้ใช้ช่วง สวน ๗๒ พรรษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แหง่ ประชาชนมนี  าไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

บา้นหนิเหล็กไฟ (บริเวณสวน ๗๒พรรษา)หนา้แล้ง การเกษตรอย่างเพยีงพอ

๑๒ โครงการกอ่สร้างลานกฬีาพร้อมปรับปรุงเพื่อใหป้ระชาชนในเขต เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แหง่ ประชาชนมสุีขภาพที่ดี กองช่าง

ภมูทิศัน ์(สระหนองเกศ) เทศบาลมสุีขภาพที่ดี (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) แข็งแรง

๑๓ โครงการขุดลอกสระสวนเฉลิมพระเกยีรติเพื่อเปน็แหล่งน  าส าหรับ ขุดลอกสระสวนเฉลิมพระ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แหง่ มแีหล่งน  าดิบในการผลิต กองช่าง

๗๒ พรรษามหาราชินี อปุโภคและการเกษตร เกยีรติ ๗๒พรรษามหาราชินี น  าประปา

๑๔ โครงการขุดลอกสระหนองจักรปรือ เพื่อเปน็แหล่งน  าส าหรับ ขุดลอกสระหนองจักรปรือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑ แหง่ มแีหล่งน  าดิบในการผลิต กองช่าง

อปุโภคและการเกษตร น  าประปา

รวม ๑๔ โครงการ - - ๑๓,๓๕๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๗๕๐,๐๐๐ - ๕,๒๕๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน เพื่อใหเ้ทศบาลนา่อยู่ผู้มารับเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ เทศบาลนา่อยู่และผู้มารับ ส านักปลัดเทศบาล

ส านกังานและบริเวณโดยรอบ บริการมคีวามพงึพอใจ บริการเกดิความพงึพอใจ

๒ โครงการปรับปรุงสวน ๗๒ พรรษา เพื่อใหม้คีวามร่มร่ืน และ เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ สวน ๗๒ พรรษามคีวาม ส านักปลัดเทศบาล

มคีวามปลอดภยั ร่มร่ืนและมีความปลอดภัย

๓ โครงการกอ่สร้างหอ้งน  าสาธารณะไว้ เพื่อใหป้ระชาชนมารับ เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ผู้มารับการบริการได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

บริการประชาชน บริการได้รับความสะดวก (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) ความสะดวก

๔ โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถยนต์ เพื่อใหร้ถมทีี่จอดสะดวก เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๔๕๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ รถจอดเปน็ระเบยีบมี ส านักปลัดเทศบาล

และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) ความปลอดภยั

๕ โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซต์ เพื่อใหร้ถมทีี่จอดสะดวก เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ ๑ แหง่ รถจอดเปน็ระเบยีบมคีวามส านักปลัดเทศบาล

และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) ปลอดภยั

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการกอ่สร้างประตูรั วส านกังาน เพื่อใหส้ านกังานเทศบาล เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๒ แหง่ เทศบาลมคีวามปลอดภยั ส านักปลัดเทศบาล

ทั ง ๒ ด้าน มคีวามปลอดภยั (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) เพิ่มขึ น

รวม ๖ โครงการ - - ๑,๓๗๐,๐๐๐ - ๑,๓๗๐,๐๐๐ - ๑,๓๗๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงอาคารปอ้งกนั เพื่อใหเ้กดิความสะดวก เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑ แหง่ ผู้มารับบริการงาน ส านักปลัดเทศบาล

และบรรเทาสาธารณภยั สบาย (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) ปอ้งกนัเกดิความ (งานปอ้งกนัฯ)

สะดวก สบายยิ่งขึ น

รวม ๑  โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

        แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงภมูทิศันแ์ละต่อเติม เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้แกเ่ด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ๓๖๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๑ แหง่ เด็กเล็กได้รับการพฒันา กองการศึกษา

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เล็กในศูนย์พฒันาเด็ก ทางด้านร่างกายและจิตใจ

๒ โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาอเนกประสงค์เพื่อใหม้ลีานกฬีาอเนก บริเวณเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๓๗๓,๐๐๐ - ๓๗๓,๐๐๐ - ๓๗๓,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ประ สงค์ ส าหรับออก มลีานกฬีาอเนกประสงค์ 

ก าลังกาย ประชาชนในเขต ส่งเสริมใหม้สุีขภาพ

เทศบาลมสุีขภาพแข็งแรง แข็งแรง เยาวชนหา่งไกล 

ส่ิงเสพติด

รวม ๒ โครงการ - - ๗๓๓,๐๐๐ - ๗๓๓,๐๐๐ - ๗๓๓,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

       แผนงานการพาณชิ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงระบบทอ่ประปาในเขต เพื่อใหเ้ทศบาลมรีะบบน  า ภายในเขตเทศบาลต าบล ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตเทศบาล กองการประปา

เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ประปาสะอาดและถูก หนิเหล็กไฟ มนี  าประปาสะอาดถูก

สุขลักษณะไว้บริโภคทั่วถึง สุขลักษณะไว้บริโภค 

๒ โครงการขุดเจาะน  าบาลดาล โดยใช้ เพื่อใหป้ระชาชนในเขต แผงโซล่าเซล์พร้อมอปุกรณ์ ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๒ แหง่ ประชาชนมนี  าไว้อปุโภค กองการประปา

พลังงานแสงอาทติย์ เทศบาลมนี  าไว้บริโภค ครบชุด บริโภคเพยีงพอ

อย่างเพยีงพอ

รวม ๒ โครงการ - - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา


