


1. ชื่อโครงการ  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าบ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ต้าบลพระลับ อ้าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภมูิภาคสาขาขอนแก่น (ชั นพิเศษ) 
พื้นที่ด าเนนิการ บ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

ระยะเวลาด าเนินการ ______5________ เดือน (เริ่มต้นเดือน  ตุลาคม 2563  ) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)  การประปาส่วนภูมิภาค  

กระทรวง มหาดไทย         

3. วงเงินงบประมาณ ________12.072__________________ ล้านบาท 

4. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟเูศรษฐกิจและสังคม 

☐ 4.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาท่ีสามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเท่ียวและบริการ 

☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการท่ีทันสมัย ในพื นท่ีเป้าหมาย 

โปรดระบ ุ

☐ ภาคเกษตรกรรม   ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 

☐ ภาคท่องเท่ียวและบริการ  ☐ อื่นๆ ระบุ .......................... 
☐ 4.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน 

สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส้าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนท่ีเช่ือมโยงกับ
การท่องเท่ียวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต
และส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีจ้าเป็นส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั งการ
สร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 

☐ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ 

โปรดระบ ุ

☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน    ☐ พัฒนาการตลาดและส่ิงอ้านวยความสะดวก 

☒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน 

☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
☐ อื่นๆ ระบุ .......................... 



☐ 4.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 

การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ  

ได้โดยเร็ว 

☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ   
โปรดระบ ุ

☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  ☒ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

☐ อื่นๆ ระบุ .......................... 
☐ 4.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื นฐานผ่านการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะต่อไป 

☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการท่ีทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก 

โปรดระบ ุ

☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและระบบชลประทาน  
☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 

☒ การพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก        ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

☐ อื่นๆ ระบุ .......................... 
5. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการท่ีเสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)  โครงการในแต่ละปีมีจ้านวนมากและงบประมาณค่อนข้างจ้ากัด มีหลาย
โครงการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้าให้สะสมเพิ่มขึ นในแต่ละปี  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการ
น ้าประปาท่ีสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง สามารถรองรับความต้องการใช้น ้าท่ี
เพิ่มขึ นจากการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 12) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เป้าหมายท่ี 2 การสร้างความมั่นคงด้านน ้า, 
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (2561 -2564) 
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           

 

 

 



6. ที่มาของโครงการ 

☐ แผนหมู่บ้าน/ชุมชน  ☐ แผนท้องถิ่น 

☐ แผนพัฒนาอ้าเภอ  ☐ แผนพัฒนาจังหวัด 

☐ ริเริ่มใหม ่   ☐ ข้อเสนอของมูลนิธิ องค์กรอิสระ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

☒ อื่นๆ โปรดระบุ __ชุมชนร้องขอ__________________________________________________ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน   ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเท่ียว ) 

☒  ประชาชน  600  ราย ☐  เกษตรกร   ราย  

☐  ผู้ประกอบการ   ราย ☐  อื่นๆ    ราย  

8. ขอบเขตการด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการด้าเนินงาน)  ด้าเนินการวางท่อจ่ายน ้าประปาเข้าพื นท่ีบ้านผือ หมู่ 
1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับ
บริการน ้าประปาท่ีสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป้าหมายและตัวชีว้ัด 
1. มีผู้ใช้น ้าเพิ่มจากโครงการวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า      

2. ประชาชนเข้าถึงการรับบริการน ้าประปาท่ีสะอาด        
3.             

4.              
 

9. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ช่ือ-สกุล  นายภาษิต พันล้า         

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกอง  กอง แผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  

โทรศัพท์ (ส้านักงาน/มือถือ)  043-237358 ต่อ 31 / 084-1477448 โทรสาร    

E-mail  552101@ pwa.co.th    Line ID      

 



2 ช่ือ-สกุล  นายกิตติพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร     

ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน  กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  

โทรศัพท์ (ส้านักงาน/มือถือ) 043-237358 ต่อ 32 / 061-9694592 โทรสาร    

E-mail  kittipongp@pwa.co.th   Line ID       




















































