
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนไดมาตรฐานและ   กอสรางถนนคอนกรีต - - - -         -         1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

เสริมเหล็ก ประชาชนไดใชถนนสัญจร เสริมเหล็ก จํานวน  3  จุด เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บานหนองเหลาหมู  1 ไปมาไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น   1. จากบานนายพรมมา 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

สืบสิงห 15272341 ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

104354250 ถึงบานนางบัวพันธ 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

15273657  104358706  ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ยาว  105  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหบริการโลจิสติกส(Logistics)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  2. จากบานนางสุปรียา  - - - -         -         

แกวกลึงกลม  15274885

104253610  ถึงบานนายจันทา

ชินทวัน 15274630 

104354154  ยาว  108  ม.

  3. จากบานนางสาววิมล - - - -         -         

สืบสิงห 15274025 

104354376  ถึงบานนางสมคิด

อยูสุข 15274169  104353905

ยาว  91  ม.

2

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากถนนลาดยางหนองเหลา- - - - -         -         1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานหนองเหลา หมู 1 ไปมาไดอยางสะดวกและ ทาลาด 15272341 เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด 104354268 ถึงประปาบาน 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

หนองเหลา หมู 11 15273657 ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

104358706  ยาว  560  ม. 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

ลดลง อุบัติเหตุลดลง

3

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เพื่อใหโรงผลิตน้ําดื่มบาน จัดซื้อและติดตั้งหมอแปลง - - - 167,200 - มีไฟฟาใชในการผลิตน้ํา ประชาชนมีน้ําดื่ม กองชาง

โรงผลิตน้ําดื่มบาน หนองเหลาทํางานไดอยางมี ไฟฟาขนาด 30 KVA.  จํานวน เพิ่มขึ้น  60% ที่เพียงพอ

หนองเหลา หมู 1 ประสิทธิภาพ 1  เครื่อง

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.3  การพัฒนาระบบผังเมืองโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค  ใหมีความทันสมัยและปลอดภัย

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน

   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

1

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ผ.01 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาแหลงเรียนรูตาม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ - - - 15,000    -         กิจกรรมมีประสิทธิภาพ กิจกรรมมีการดํา กองการศึกษา

หลักปรัชญาของเศรษฐ โรงเรียนบานโพนเมือง พัฒนาแหลงเรียนรูตามหลัก มากยิ่งขึ้น เนินการอยางมีประ

กิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิภาพ

2 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ - - - 20,000    - กิจกรรมมีประสิทธิภาพ กิจกรรมมีการดํา กองการศึกษา

พอเพียงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบานคูขาด ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ มากยิ่งขึ้น เนินการอยางมีประ

ในบอซีเมนต พอเพียงการเลี้ยงปลาดุกในบอ สิทธิภาพ

ซีเมนต

3 ธนาคารขยะโรงเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ - - - 10,000    - กิจกรรมมีประสิทธิภาพ กิจกรรมมีการดํา สํานักปลัด

บานปากอ โรงเรียนบานปากอ ธนาคารขยะโรงเรียนบานปากอ มากยิ่งขึ้น เนินการอยางมีประ

สิทธิภาพ

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2  การสงเสริมการศึกษาและแหลงการเรียนรู

   แผนงานการศึกษา

2



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ศูนยฝกอาชีพชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ - - - 45,000    -         กิจกรรมมีประสิทธิภาพ กิจกรรมมีการดํา กองการศึกษา

"พัฒนาอาชีพสูความ ศูนยการศึกษานอกระบบและ ศูนยฝกอาชีพชุมชน "พัฒนา มากยิ่งขึ้น เนินการอยางมีประ

ยั่งยืน" การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล อาชีพสูความยั่งยืน" สิทธิภาพ

หนองเหลา

งบประมาณและที่ผานมา

3


	ผ.01

