
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากบานนางอรุณ บุญประภาร - - - 74,100     -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานหนองเหลา หมู 1 ไปมาไดอยางสะดวกและ 15272365  104352131 ถึง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด ที่นางอัมพร สารกิจ 15272790 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104350817 ยาว 193 ม. ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยกรองพูนดินคันทางกวาง 6 ม. 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตร ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ดินถม 579 ลบ.ม. ลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม.ปริมาตรลูกรัง193 ลบม.

พรอมเกรดบดอัดตลอดสาย

1

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหบริการโลจิสติกส(Logistics)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

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 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากที่นายหนู  ศรีโพธชาง - - - 58,100     -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานหนองเหลา หมู 1 ไปมาไดอยางสะดวกและ 15274933  104352593 ถึง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด ที่นายหนู  ศรีโพธชาง 15275857 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104351801 ยาว 204 ม. ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยกรองพูนดินคันทางกวาง 6 ม. 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตร ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ดินถม  367 ลบ.ม. ลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม.ปริมาตรลูกรัง 153 ลบม.

พรอมเกรดบดอัดตลอดสาย พรอมผัง

หลักแสดงแนวเขตถนนจํานวน  12

ตน

งบประมาณและที่ผานมา

2



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากที่นายทองมวน  สารบูรณ - - - 78,500     -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานคูขาด หมู 3 ไปมาไดอยางสะดวกและ 15253919  104345271 ถึงที่นาย เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด บัณฑิต บุญประภาร 15255130 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104340931 ยาว 900 ม. ลงลูกรัง ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ผิวจราจรกวาง 4 ม. หนาเฉลี่ย 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง  540 ลบ.ม. ลดลง อุบัติเหตุลดลง

พรอมเกรดบดอัดตลอดสาย 

4 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากที่นางอั้ว  ศิริแพงพา - - - 111,400   -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานปากอ หมู 9 ไปมาไดอยางสะดวกและ 15505131  104591506 ถึง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด ที่นายเจียง  บริสุทธ 15504816 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104590851 ยาว 330 ม.  ยกรอง ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

พูนดินคันทางกวาง 6 ม. หนาเฉลี่ย 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

0.50 ม. ปริมาตรดินถม 990 ลบ.ม. ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 5 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ปริมาตรลูกรัง 

153 ลบม. พรอมเกรดบดอัดตลอด

สาย พรอมผังหลักแสดงแนวเขตถนน

จํานวน  18 ตน

3

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากที่นายราชบุรี  คําทอง - - - 187,500   -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานปากอ หมู 9 ไปมาไดอยางสะดวกและ 15297926  104351479 ถึงที่นา เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด นางทองลา  พวงปญญา 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

15295219 104350196 ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยาว 330 ม.  ยกรองพูนดินคันทาง 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

กวาง 6 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ปริมาตรดินถม 990 ลบ.ม. ลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม.ปริมาตรลูกรัง 153 ลบม. 

พรอมเกรดบดอัดตลอดสาย 

พรอมผังหลักแสดงแนวเขตถนน

จํานวน  26  ตน

4

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากแยกนานางจอมศรี  ศรีวรรณ - - - 115,200   -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

ลูกรัง บานโพนเมือง ไปมาไดอยางสะดวกและ 15272153  104333520 ถึง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

หมู  4 บรรทุกพืชผลออกสูตลาด ที่นานายวันทา  ชินทวัน 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

15264915  104335595 ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยาว 1,370 ม.  กวาง  4  ม. 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

หนาเฉลี่ย 0.13 ม. ปริมาตรลูกรัง ลดลง อุบัติเหตุลดลง

712 ลบ.ม. พรอมเกรดอัด

ตลอดสาย

7 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากสามแยกประปา - - - 86,600     -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

ลูกรัง บานสรางชาง ไปมาไดอยางสะดวกและ 15272153  104333520 ถึง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

หมู  7 บรรทุกพืชผลออกสูตลาด ถนนเขื่องในมวงสามสิบ 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

15264915  104335595 ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยาว 2,230 ม.  กวาง  4  ม. 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ปริมาตรลูกรัง ลดลง อุบัติเหตุลดลง

535 ลบ.ม. พรอมเกรดอัด

ตลอดสาย

งบประมาณและที่ผานมา

5



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากที่นานายเอี่ยม  ชินทวัน - - - 58,900     -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

ลูกรัง บานหนองเหลา ไปมาไดอยางสะดวกและ 15272153  104333520 ถึง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

หมู  11 บรรทุกพืชผลออกสูตลาด ที่นานายกําพล  กําลังแรง 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

15264915  104335595 ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยาว 910 ม.  กวาง  4  ม. 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง ลดลง อุบัติเหตุลดลง

364 ลบ.ม. พรอมเกรดอัด

ตลอดสาย

9 กอสรางถนนดิน เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -จากที่นานางนาง  ภารการ - - - 58,900     -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

บานหนองเหลา หมู 11 ไปมาไดอยางสะดวกและ 15274120  104359972 ถึงที่นา เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บรรทุกพืชผลออกสูตลาด นายจันทา  อยูสุข 15273657 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104358706 ยกรองพูนดินคันทาง ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

ยาว 380 ม.  กวาง 6 ม. หนาเฉลี่ย 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

0.50 ม. ปริมาตรดินถม 1,140 ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ลบ.ม. พรอมเกรดอัดตลอดสาย

6

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนไดมาตรฐานและ  -จากที่นางสุเบน  นารีกุล - - - 286,500   -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

เสริมเหล็ก บานคําหมี ประชาชนไดใชถนนสัญจร 15285194  104376248 ถึงที่นาย เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

หมู  8 ไปมาไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น หาญ มุคํา 15284802 104376824 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

ผิวจราจร ยาว 133 ม. กวาง  4  ม. ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

ไมนอยกวา532 ตร.ม. ลงลูกรังไหล ลดลง อุบัติเหตุลดลง

ทางกวางขางละ 0.50 ม. ตามแบบ

แปลนที่ อบต. หนองเหลากําหนด

11 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนไดมาตรฐานและ  -จากที่นายสุวัฒ  สมวงศ - - - 100,000   -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

เสริมเหล็ก ประชาชนไดใชถนนสัญจร 15275842  104338479 ถึงที่นาง เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บานโพนเมือง  หมู  5 ไปมาไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น อนิต พรมรัตน 15275306 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104338211 ผิวจราจร ยาว 47 ม. ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

กวาง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

เกรดบดมีพื้นที่ไมนอยกวา 712 ตร.ม. ลดลง อุบัติเหตุลดลง

พรอมอัดตลอดสายไหลทางกวางขาง

ละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. 

หนองเหลากําหนด

7

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนไดมาตรฐานและ  -จากบานนางหนูกร ชินทวัน - - - 160,400   -        1.รอยละของประชาชน 1.ทําใหประชาชน กองชาง

เสริมเหล็ก ประชาชนไดใชถนนสัญจร 15276674  104355094 ถึงบาน เดินทางสะดวก เดินทางสะดวก

บานหนองเหลาหมู  11 ไปมาไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น นางเพียรทอง บุญหนา 15277280 2.รอยละของประชาชน 2.ประชาชนมีความ

104355472 ผิวจราจร ยาว 99 ม. ที่พึงพอใจ พึงพอใจ

กวาง 3 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ 3.รอยละที่เกิดอุบัติหตุ 3.ทําใหลดการเกิด

เกรดบดมีพื้นที่ไมนอยกวา 297 ตร.ม. ลดลง อุบัติเหตุลดลง

พรอมอัดตลอดสายไหลทางกวางขาง

ละ 0.25 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. 

หนองเหลากําหนด
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งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการ เพื่ออุดหนุนการดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณใหแก - - - 15,000 15,000 การดําเนินงานมีประ การดําเนินงานมี สํานักงาน

รวมในการชวยเหลือ ของศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ องคการบริหารสวนตําบลกอเอ สิทธิภาพมากขึ้น 80% ประสิทธิภาพมาก ปลัด

ประชาชนขององคกร ประชาชน ขึ้น

ปกครองสวนทองถิ่น
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งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัหวัดที่  4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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