แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)
แกไข ครัง้ ที่ ๓
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

“เปนกลไกขับเคลื่อนทองถิ่น ใหพัฒนาอยางยั่งยืน”

ฝายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท ๐ - ๔๕๒๕ - ๐๓๓๓ ตอ 1301,๑๓๐๖
www.ubon.go.th e-mail : planning_budg@yahoo.co.th
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
ที่

โครงการ

5 โครงการซอมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement
In - Place Recycling)
สาย อบ.ถ.1 - 0096
บานหนองขุน บานหนองครก
อ.ทุงศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการ
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา
ไดสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. เพื่อบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม
และขนสงให
สามารถใชงาน
ไดปกติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling)
สาย อบ.ถ.1 - 0096 บานหนองขุน – บานหนองครก
อ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ระยะที่ 1 กวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไมนอยกวา 12,000 ตร.ม.
ระยะที่ 2 กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไมนอยกวา 9,000 ตร.ม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 14°45'03.3"N 104°51'31.5"E
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 14°43'44.3"N 104°54'30.0"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

2561
(บาท)
5,612,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,220,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1. การกอสราง/
การซอมบํารุง ฯลฯ
เปนไปตาม
แบบแปลน/
รูปแบบรายการ
รอยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจร ไมนอยกวา
รอยละ 75

1. ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป - มาไดสะดวก
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2. เสนทางคมนาคม
และขนสงตาม
ภารกิจถายโอน
ไดรับการบํารุง
รักษาใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองพัฒนา
ชนบท

241

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
ที่

โครงการ

6 โครงการซอมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement
In - Place Recycling)
สาย อบ.ถ.1 - 0108
บานโนนสมบูรณ บานแอวขัน
อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการ
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา
ไดสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. เพื่อบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม
และขนสงให
สามารถใชงาน
ไดปกติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สาย อบ.ถ.1 - 0108 บานโนนสมบูรณ - บานแอวขัน
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
ระยะที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไมนอยกวา 12,000 ตร.ม.
ระยะที่ 2 กวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไมนอยกวา 10,800 ตร.ม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 14°40'39.0"N 105°12'01.7"E
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 14°42'58.2"N 105°14'11.8"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

2561
(บาท)
5,670,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,090,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1. การกอสราง/
การซอมบํารุง ฯลฯ
เปนไปตาม
แบบแปลน/
รูปแบบรายการ
รอยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจร ไมนอยกวา
รอยละ 75

1. ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป - มาไดสะดวก
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2. เสนทางคมนาคม
และขนสงตาม
ภารกิจถายโอน
ไดรับการบํารุง
รักษาใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองพัฒนา
ชนบท
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
ที่

โครงการ

41 โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ.1 - 0081
บานศรีไค บานโพธิ์ตก
อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อใหบริการ
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา
ไดสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. เพื่อบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม
และขนสงให
สามารถใชงาน
ไดปกติ

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ.1 - 0081 บานศรีไค - บานโพธิ์ตก อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไมนอยกวา 9,000 ตร.ม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 15°06'32.4"N 105°54'04.5"E
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 15°06'51.3"N 104°55'18.1"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,910,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1. การกอสราง/
การซอมบํารุง ฯลฯ
เปนไปตาม
แบบแปลน/
รูปแบบรายการ
รอยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจร ไมนอยกวา
รอยละ 75

1. ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป - มาไดสะดวก
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2. เสนทางคมนาคม
และขนสงตาม
ภารกิจถายโอน
ไดรับการบํารุง
รักษาใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองพัฒนา
ชนบท
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
ที่

โครงการ

45 โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ.1 - 0068
บานปากหวยวังนอง
- บานกุดลาด
อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการ
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา
ไดสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. เพื่อบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม
และขนสงให
สามารถใชงาน
ไดปกติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ.1 - 0068 บานปากหวยวังนอง - บานกุดลาด
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี กวาง 5-6 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวม
ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 15°14'18.7"N 104°52'49.3"E
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 15°15'52.4"N 104°55'35.2"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,880,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1. การกอสราง/
การซอมบํารุง ฯลฯ
เปนไปตาม
แบบแปลน/
รูปแบบรายการ
รอยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจร ไมนอยกวา
รอยละ 75

1. ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป - มาไดสะดวก
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2. เสนทางคมนาคม
และขนสงตาม
ภารกิจถายโอน
ไดรับการบํารุง
รักษาใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองพัฒนา
ชนบท
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
ที่

โครงการ

54 โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ.1 - 0025
บานขามใหญ บานดอนยาง
อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการ
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป - มา
ไดสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. เพื่อบํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม
และขนสงให
สามารถใชงาน
ไดปกติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
สาย อบ.ถ.1 - 0025 บานขามใหญ - บานดอนยาง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี กวาง 5-6 ม.
ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวม
ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 15°17'55.7"N 104°51'32.8"E
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 15°21'46.1"N 104°51'17.1"E
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,920,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1. การกอสราง/
การซอมบํารุง ฯลฯ
เปนไปตาม
แบบแปลน/
รูปแบบรายการ
รอยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจร ไมนอยกวา
รอยละ 75

1. ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป - มาไดสะดวก
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2. เสนทางคมนาคม
และขนสงตาม
ภารกิจถายโอน
ไดรับการบํารุง
รักษาใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองพัฒนา
ชนบท

