แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐ - ๔๕๒๕ - ๐๓๓๓ ต่อ 1301, ๑๓๐๖
www.ubon.go.th e-mail : planning_budg@yahoo.co.th
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

1

106,000

-

-

-

-

1

106,000

แนวทางที่ 2

พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 3

พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 4

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

1

106,000

-

-

-

-

1

106,000

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 2

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 3

พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 5

พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1

รวม

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
บริหารจัดการการท่องเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3
25

9,704,800
61,460,000

11

40,530,000

28

71,164,800

11

1
-

146,000,000
-

1
30

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

2

7,800,000

3
38

9,704,800
109,790,000

40,530,000

2

7,800,000

41

119,494,800

-

-

-

-

1
-

146,000,000
-

146,000,000

-

-

-

-

1

146,000,000

217,270,800

11

40,530,000

2

7,800,000

43

265,600,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาเครื่องพิมพ์ สําหรับกระดาษ
สําหรับกระดาษขนาด A3 และเพียงพอในการดําเนินงาน ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
106,000
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติราชการ
กองช่าง
ตามรูปแบบรายการ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จ.ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการซ่อมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement
In - Place Recycling)
สาย อบ. 3146
บ.โนนสวรรค์ บ.โนนสง่า อ.น้ําขุ่น
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป – มาได้
สะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อบํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งให้
สามารถใช้งานได้ปกติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สาย อบ. 3146 บ.โนนสวรรค์ - บ.โนนสง่า อ.น้ําขุ่น
จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15ํ 12' 03.78"N 105ํ 25' 60.62"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 05' 09.30"N 105ํ 21' 33.03"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,943,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ถนนลาดยาง
ผิวจราจร Asphaltic
Concrete กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
12,000 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
สะดวก ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ประชาชนเดินทาง
กองพัฒนา
สัญจรไป – มาได้สะดวก ชนบท
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. เส้นทางคมนาคม
และขนส่งตามภารกิจ
ถ่ายโอนได้รับการ
บํารุงรักษาให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จ.ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการซ่อมปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
Asphaltic Concrete
สาย อบ. 3213
บ.ม่วงฮี บ.โพนงาม
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป – มาได้
สะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อบํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งให้
สามารถใช้งานได้ปกติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
สาย อบ. 3213 บ.ม่วงฮี - บ.โพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,800 ตร.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14ํ 61' 49.39"N 104ํ 93' 00.44"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 60' 47.99"N 104ํ 87' 91.92"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,703,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ถนนลาดยาง
ผิวจราจร Asphaltic
Concrete กว้าง 6 ม.
ยาว 2,800 ม.
หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
16,800 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
สะดวก ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ประชาชนเดินทาง
กองพัฒนา
สัญจรไป – มาได้สะดวก ชนบท
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. เส้นทางคมนาคม
และขนส่งตามภารกิจ
ถ่ายโอนได้รับการ
บํารุงรักษาให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จ.ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ทางหลวงหมายเลข 2279 สัญจรไป – มาได้สะดวก
ตอนแยกทางหลวง
มีความปลอดภัยในชีวิต
หมายเลข 2134 (แก้งกอก) และทรัพย์สิน
- ศรีเมืองใหม่
อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอตระการพืชผล
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าทางหลวงหมายเลข 2279
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2134 (แก้งกอก)
- ศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58,800
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ร้อยละ 100
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
สะดวก ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทาง
กองพัฒนา
สัญจรไป – มาได้สะดวก ชนบท
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคอนสาย หมู่ที่ 6
ตําบลคอนสาย - บ้านแดง
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแดง
อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอนสาย หมู่ที่ 6
ตําบลคอนสาย - บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแดง
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,750 ตร.ม.
ระยะที่ 1 ระยะทาง 0.950 กม.
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.500 กม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15ํ 41' 12.2"N, 105ํ 04' 41.8"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 40' 50.4"N, 105ํ 05' 03.0"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
2,500,000 4,000,000
เสริมเหล็ก กว้าง
5.00 ม. ระยะทาง
0.950 กม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,750 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
2 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลาดุก หมู่ที่ 16 1,150,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลไร่น้อย - บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ 16 ตําบลขามใหญ่
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านปลาดุก หมู่ที่ 16 รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
0.450 กม. หนา
ตําบลไร่น้อย ในชีวิตและทรัพย์สิน
5.00 ม. ระยะทาง 0.450 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
0.15 ม. ไหล่ทาง
บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ 16
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลขามใหญ่
2,250 ตร.ม.
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15ํ 17' 54.42"N, 104ํ 53' 32.6"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 17' 58.10"N, 104ํ 53' 18.04"E
กว่า 2,250 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 7 ตําบลโสกแสง
อําเภอนาจะหลวย บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14
ตําบลบัวงาม
อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7
ตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14
ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.000 กม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.500 กม.
ระยะที่ 3 ระยะทาง 1.500 กม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14ํ 44' 52.7"N, 105ํ 14' 33.0"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 45' 26.4"N, 105ํ 14' 33.6"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,550,000 3,900,000 3,900,000 1. ถนนคอนกรีต
สริมเหล็ก กว้าง
5.00 ม. ระยะทาง
1.000 กม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,550,000 2,800,000
- 1. ถนนคอนกรีต
4 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลกลาง - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14 ตําบลบัวงาม
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
1.000 กม. หนา
ตําบลกลาง - บ้านบัวงาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
หมู่ที่ 14 ตําบลบัวงาม
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
อําเภอเดชอุดม
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.100 กม.
ข้างละ 0.50 ม.
จังหวัดอุบลราชธานี
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14ํ 47' 6.7"N, 105ํ 12' 31.0"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 47' 22.5"N, 105ํ 13' 2.0"E
กว่า 5,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนใหญ่
หมู่ที่ 10 ตําบลกลาง
- บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3
ตําบลบัวงาม
อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 2,550,000 2,550,000
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลกลาง - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3 ตําบลบัวงาม
5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
1.000 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.000 กม.
ข้างละ 0.50 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14ํ 45' 38.9"N, 105ํ 13' 5.5"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 45' 54.2"N, 105ํ 13' 25.4"E
กว่า 5,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
6 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 2,550,000 5,100,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลหนองสะโน - บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 รวดเร็ว มีความปลอดภัย บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
1.000 กม. หนา
ตําบลหนองสะโน ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
0.15 ม. ไหล่ทาง
บ้านค่าย หมู่ที่ 2
ข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลนาโพธิ์
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอบุณฑริก
ระยะที่ 2 ระยะทาง 2.000 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14ํ 51' 51.4"N, 105ํ 17' 03.5"E
กว่า 5,000 ตร.ม.
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 51' 51.37"N, 105ํ 17' 3.48"E
2. ครัวเรือนที่ใช้
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
7 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 2,550,000 3,830,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตําบลโพนงาม
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
1.000 กม. หนา
ตําบลห้วยข่า ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
0.15 ม. ไหล่ทาง
บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลโพนงาม
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอบุณฑริก
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.500 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14ํ 41' 57.35"N, 105ํ 24' 59"E
กว่า 5,000 ตร.ม.
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 42' 41.86"N, 105ํ 27' 5.36"E
2. ครัวเรือนที่ใช้
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตูม หมู่ที่ 1
ตําบลบ้านตูม บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11
ตําบลนาจะหลวย
อําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตูม หมู่ที่ 1
ตําบลบ้านตูม - บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตําบลนาจะหลวย
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
5.00 ม. ระยะทาง 1.500 กม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.500 กม.
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.700 กม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14 ํ 33' 22.0"N 105ํ 11' 51.7"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 32' 49.9"N 105ํ 13' 14.1"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,800,000 4,400,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
5.00 ม. ระยะทาง
1.500 กม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,500 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
9 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชีทวน หมู่ที่ 1 3,900,000 5,300,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตําบลชีทวน - บ้านโนนจานเก่า หมู่ที่ 7
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านชีทวน หมู่ที่ 1 รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตําบลท่าไห อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1.500 กม. หนา
- บ้านมะพริก หมู่ที่ 9
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.500 กม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
ตําบลชีทวน หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
บ้านโนนจานเก่า หมู่ที่ 7
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.
ข้างละ 0.50 ม.
ตําบลท่าไห อําเภอเขื่องใน
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.500 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะที่ 2 ระยะทาง 2.000 กม.
กว่า 7,500 ตร.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 17' 26.2"N, 104ํ 39' 29.5"E
2. ครัวเรือนที่ใช้
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 18' 02.5"N, 104ํ 40' 07.6"E
เส้นทางสัญจร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 1,550,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลหนองไข่นก - บ้านฟากทุ่ง หมู่ที่ 9 ตําบลโพนแพง
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านหนองไข่นก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
0.600 กม. หนา
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไข่นก ในชีวิตและทรัพย์สิน
5.00 ม. ระยะทาง 0.600 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
0.15 ม. ไหล่ทาง
- บ้านฟากทุ่ง หมู่ที่ 9
3,000 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลโพนแพง
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 25' 39.08"N,104ํ 45' 33.48"E
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอม่วงสามสิบ
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 25' 57.28"N,104ํ 45' 23.94"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
กว่า 3,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบัวยาง หมู่ที่ 8
ตําบลดุมใหญ่
อําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี บ้านนาอุดม ตําบลไร่ขี
อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,820,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวยาง หมู่ที่ 8
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลดุมใหญ่ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย บ้านนาอุดม ตําบลไร่ขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.700 กม.หนา 0.15 ม.
0.700 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
0.15 ม. ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 36' 46.88"N, 104ํ 45' 43.44"E
ข้างละ 0.50 ม.
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 36' 52.15"N, 104ํ 46' 18.23"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
กว่า 3,500 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านจิก หมู่ที่ 6
ตําบลแพงใหญ่ บ้านเหล่าดอนย่านาง
หมู่ที่ 11
ตําบลเหล่าเสือโก้ก
อําเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,800,000 2,600,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิก หมู่ที่ 6
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลแพงใหญ่ - บ้านเหล่าดอนย่านาง หมู่ที่ 11
5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตําบลเหล่าเสือโก้ก อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.700 กม. หนา 0.15 ม.
0.700 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
0.15 ม. ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ระยะที่ 1 ระยะทาง 0.700 กม.
ข้างละ 0.50 ม.
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.000 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 28' 53.39"N, 104ํ 54' 13.73"E
กว่า 3,500 ตร.ม.
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 23' 38.02"N, 104ํ 54' 56.04"E
2. ครัวเรือนที่ใช้
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
13 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 1,780,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านคําไฮใหญ่
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 รวดเร็ว มีความปลอดภัย หมู่ที่ 4 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
0.700 กม. หนา
ตําบลกระโสบ
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 0.700 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
0.15 ม. ไหล่ทาง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
- บ้านคําไฮใหญ่ หมู่ที่ 4
ข้างละ 0.50 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 20' 10.32"N, 104ํ 58' 22.11"E
ตําบลคําไฮใหญ่
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 17' 52.96"N, 104ํ 53' 32.8"E
อําเภอดอนมดแดง
กว่า 3,500 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุ่งแสนสุข
หมู่ที่ 11 ตําบลกระโสบ
- บ้านปากน้ํา หมู่ที่ 3
ตําบลกุดลาด
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข
2,370,000
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก หมู่ที่ 11 ตําบลกระโสบ - บ้านปากน้ํา หมู่ที่ 3 ตําบลกุดลาด
5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
0.930 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
5.00 ม. ระยะทาง 0.930 กม. หนา 0.15 ม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4,650 ตร.ม.
ข้างละ 0.50 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 17' 17.81"N, 104ํ 57' 21.1"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 17' 17.21"N, 104ํ 57' 20.9"E
กว่า 4,650 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

21

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหมากมี่ หมู่ที่ 1
ตําบลกระโสบ บ้านดงแสนสุข
หมู่ที่ 15 ตําบลไร่น้อย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,930,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี่ หมู่ที่ 1
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลกระโสบ - บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ตําบลไร่น้อย
5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1.150 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1.150 กม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
0.15 ม. ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 5,750 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 16' 40.97"N, 104ํ 55' 10.47"E
ข้างละ 0.50 ม.
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 16' 36.85"N, 104ํ 54' 31.61"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,750 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตําบลนาเยีย
อําเภอนาเยีย บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3
ตําบลนาโพธิ์
อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย - บ้านเลิงบาก
หมู่ที่ 3 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.000 กม.
ระยะที่ 3 ระยะทาง 1.500 กม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 00' 50.0"N, 105ํ 07' 10.1"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 01' 22.4"N, 105ํ 07' 16.7"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,550,000 2,550,000 3,900,000 1. ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
5.00 ม. ระยะทาง
1.000 กม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตําบลนาเยีย
อําเภอนาเยีย บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2
ตําบลนาโพธิ์
อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย - บ้านนาโพธิ์
หมู่ที่ 2 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,000 ตร.ม.

ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.000 กม.
ระยะที่ 2 ระยะทาง 1.300 กม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 01' 17.9"N, 105ํ 06' 38.2"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 01' 50.8"N, 105ํ 06' 36.3"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,550,000 3,500,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
5.00 ม. ระยะทาง
1.000 กม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
18 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9
2,500,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย - บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9
รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตําบลหนองบัวฮี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0.950 กม. หนา
ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.950 กม. หนา 0.15 ม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
- บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลหนองบัวฮี
ไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม.
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอพิบูลมังสาหาร
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 01' 03.29"N, 105ํ 07' 12.84"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 00' 58.65"N, 105ํ 08' 04.44"E
กว่า 4,750 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
19 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9
2,000,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย - บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9
รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตําบลนาโพธิ์ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0.750 กม. หนา
ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.750 กม. หนา 0.15 ม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
- บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลนาโพธิ์
3,750 ตร.ม.
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอพิบูลมังสาหาร
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 00' 47.79"N, 105ํ 07' 09.20"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 01' 27.67"N, 105ํ 07' 21.18"E
กว่า 3,750 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองแวง
หมู่ที่ 4 ตําบลบัวงาม
อําเภอเดชอุดม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7
ตําบลโสกแสง
อําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 2,500,000
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7
5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
0.970 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.970 กม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
0.15 ม. ไหล่ทาง
4,850 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14 ํ 44' 38.5"N, 105ํ 16' 03.7"E
ข้างละ 0.50 ม.
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 44' 33.2"N, 105ํ 15' 34.5"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,850 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,550,000
- 1. ถนนลาดยางผิว
21 โครงการซ่อมปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จราจรแอสฟัลท์ติก
ถนนลาดยางผิวจราจร
สัญจรไป - มา ได้สะดวก (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16
คอนกรีต กว้าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รวดเร็ว มีความปลอดภัย ตําบลนาจะหลวย - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009
6.00 ม. ระยะทาง
(โดยวิธี Overlay)
ในชีวิตและทรัพย์สิน
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
1.200 กม. หนา
6.00 ม.ระยะทาง 1.200 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
สายบ้านหนองมันปลา
ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.
0.05 ม. หรือมี
หมู่ที่ 16 ตําบลนาจะหลวย
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14 ํ 33' 37.44"N, 105ํ 16' 59.5"E
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
- ทางหลวงชนบท
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 34' 53"N, 105ํ 16' 02.0"E
7,200 ตร.ม.
หมายเลข 4009
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2. ครัวเรือนที่ใช้
อําเภอนาจะหลวย
เส้นทางสัญจร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาแก หมู่ที่ 6
ตําบลหนองไฮ บ้านอาเลา หมู่ที่ 1
ตําบลค้อน้อย
อําเภอสําโรง
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,760,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาแก หมู่ที่ 6
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลหนองไฮ - บ้านอาเลา หมู่ที่ 1 ตําบลค้อน้อย
6.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
0.900 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 0.900 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.
0.15 ม. ไหล่ทาง
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14 ํ 55' 21.3"N, 104ํ 46' 40.6"E
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 54' 59.6"N, 104ํ 47' 14.9"E
ข้างละ 0.50 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,400 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
23 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระแอก หมู่ที่ 5 4,100,000
เสริมเหล็ก กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลโคกสว่าง - บ้านคําสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบลค้อน้อย
5.00 ม. ระยะทาง
สายบ้านกระแอก หมู่ที่ 5 รวดเร็ว มีความปลอดภัย อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
1.600 กม. หนา
ตําบลโคกสว่าง ในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะทาง 1.600 กม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
0.15 ม. ไหล่ทาง
บ้านคําสว่าง หมู่ที่ 8
ข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ตําบลค้อน้อย
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14 ํ 53' 44.7"N, 104ํ 51' 11.7"E
ข้างละ 0.50 ม.
อําเภอสําโรง
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 54' 99.00"N, 104ํ 50' 21.78"E
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
กว่า 8,000 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

30

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเมืองใหม่
หมู่ที่ 17 ตําบลเมืองเดช
- เขตเทศบาลเมือง
เดชอุดม อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 1. ถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 1,250,000
เสริมเหล็ก กว้าง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก ตําบลเมืองเดช - เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม
5.00 ม. ระยะทาง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง
0.500 กม. หนา
ในชีวิตและทรัพย์สิน
0.500 กม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.
0.15 ม. (ไม่มี
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 14 ํ 55' 0.45"N, 105ํ 4' 29.28"E
ไหล่ทาง) หรือมี
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 14ํ 54' 49.27"N, 105ํ 4' 32.83"E
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)
2,500 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

31

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านชาดฮี หมู่ที่ 5
ตําบลนาโพธิ์ บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 4
ตําบลไร่ใต้
อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาดฮี หมู่ที่ 5
ตําบลนาโพธิ์ - บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 4 ตําบลไร่ใต้
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 0.900 กม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 15 ํ 07' 22.7"N, 105ํ 11' 34.5"E
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 15ํ 07' 39.9"N, 105ํ 11' 10.4"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,350,000
- 1. ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
5.00 ม. ระยะทาง
0.900 กม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,500 ตร.ม.
2. ครัวเรือนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป - มา สะดวก
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
(CCTV)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 146,000,000
- 1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
รักษาความสงบเรียบร้อยและ ครบชุดและติดตั้ง ในเขตอําเภอเมือง
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
อุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ
การป้องกันและบรรเทา
จํานวน 820 ตัว
จํานวน 820 ตัว พร้อมห้องควบคุม
สาธารณภัย
2. ระดับความพึงพอใจ
จํานวน 2 แห่ง
ของประชาชนในพื้นที่
ที่ดําเนินงานโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
1. การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการป้องกัน ทรัพยากรฯ
และบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การบูรณาการความ
ร่วมมือด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในจังหวัด
อุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

