
แบบ ผ.01

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 กอ่สร้าง คสล.หนองแวงผีเส้ือ เพื่อให้ถนนได้ ม.11 บ้านแสงบูรพา 400,000 - 600,000 - - 1.ร้อยละระยะ 1.ท าให้เดินทาง กองช่าง

หมู่ 11 มาตรฐาน หนองแวงผีเส้ือ ทางของถนน สะดวก

กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. ที่ได้มาตฐาน 2.ท าให้ลดการ

2.ร้อยละของ เกดิอุบัติเหตุ

119 กอ่สร้างถนน คสล.ตามล าห้วยหลวง เพื่อให้ถนนได้ กอ่ส้รางถนน คสล. ขนาด - 500,000 500,000 - - ประชากรเดิน

บริเวณสะพานนานายไสว โสสุด หมู่ 11 มาตรฐาน กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. ทางสะดวก

120 กอ่สร้างถนน คสล.สายโป่งจกิ- เพื่อให้ถนนได้ กอ่ส้รางถนน คสล. ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 3.ร้อยละที่เกดิ

บ้านแสบูรพา  หมู่ 11 มาตรฐาน กวา้ง 4 ม.ยาว 2,000 ม อุบัติเหตุลดลง

121 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยกรมวงศ์ เพื่อให้ถนนได้ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา - - - 500,000 500,000

ถนนเส้นหลักบ้านแสงบูรพา มาตรฐาน กวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 

(แยกนาพ่อดา)

ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอ้อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(KPI) ได้รบั

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัด การพัฒนาศักยภาพ การค้าลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และเป็นสากล

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ยทุธศาสตรด์้านการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค



ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 ขยายไหล่ทาง คสล.ถนนภายใน เพื่อให้ถนนได้ ม.11 บ้านแสงบูรพา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละระยะ 1.ท าให้เดินทาง กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ 11 มาตรฐาน ถนนภายในหมู่บ้าน ทางของถนน สะดวก

ที่ได้มาตฐาน 2.ท าให้ลดการ

123 กอ่สร้างถนนลูกรัง ถนนล าเลียงการ เพื่อให้ถนนได้ หมู่ 11 บ้านหนองแสง 500,000 500,000 500,000 - - 2.ร้อยละของ เกดิอุบัติเหตุ

เกษตร สายสามแยก ไปนา มาตรฐาน กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. ประชากรเดิน

นางหนูพัฒน์  หมู่ 11 ทางสะดวก

124 กอ่สร้างสะพานข้ามห้วยหลวง เพื่อให้ประชาชน หมู่ 11 บ้านแสงบูพา - - 6,000,000 - 3.ร้อยละที่เกดิ

บ้านแสงบูรพา เชื่อมโคกศรีแกว้ หมู1่1 ได้สะพานข้าม กวา้ง 6 ม. ยาว 25 ม. อุบัติเหตุลดลง

ห้วยหลวงและ

125 โครงการกอ่สร้างราวสะพาน 2 จดุ สะดวกในการ หมู่ 11 บ้านแสงบูพา - 100,000 - เพื่อให้ได้สะพาน ท าให้การเดินทาง กองช่าง

(นาพ่อสุกรรณ์,นาพ่อวงั) หมู่ 11 สัญจรไปมา กอ่สร้างราวสะพาน 2 จดุ ที่ได้มาตฐาน สะดวก

(นาพ่อสุกรรณ์,นาพ่อวงั,

126 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมใจพัฒนา เพื่อให้ถนนได้ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา 500,000 1.ร้อยละระยะ 1.ท าให้เดินทาง กองช่าง

(โครงการต่อเนื่อง) พร้อมบล๊อค มาตรฐาน กวา้ง 5 ม.ยาว 850 ม. ทางของถนน สะดวก

คอนเวร์ิส 2 ช่อง หมู่ 11 บล็อคคอนเวร์ิส 2 ช่อง ที่ได้มาตฐาน 2.ท าให้ลดการ

127 กอ่สร้างถนนลูกรัง จากนานางกอน- เพื่อให้ถนนได้ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา 500,000 2.ร้อยละของ เกดิอุบัติเหตุ

นานายบัว  ศรีบุญมา มาตรฐาน กวา้ง 5 ม.ยาว 1,000 ม. ประชากรเดิน

ทางสะดวกและ

อุบัติเหตุลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ(KPI)



ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
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128 ติดต้ังกระจกนูนตามบริเวณแยกถนน เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา ทุกหมู่บ้านภายในเขต 300,000 300,000 300,000 - - เพื่อป้องกนัอัน รักษาความ กองช่าง

ที่มีความเสียงเกดิอุบัติเหตุภายใน มองเห็นชัดเจน อบต.หนองอ้อ ตรายจดุเส่ียงใน ปลอดภัยในการ

ต าบลหนองอ้อ ทุกหมู่บ้านภายในเขต การจราจร จราจร

129 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 เพื่อให้ชุมชนมีน้ า หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

อุปโภคบริโภคอยา่ง 80 มีน้ าอุปโภค ใช้อยา่งเพียงพอ

เพีอยงพอ บริโภค

130 ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถใช้ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา - - - 200,000 200,000 ปรับปรุงหอกระ เพื่อให้การใช้ กองช่าง

(จดัซ้ือระบบเคร่ืองเสียง) หมู่ 11 งานในการประชา จายข่าวหมู่บ้าน งานมีประสิทธิ

สัมพันธง์านต่าง ๆ ภาพในการประ

ในหมู่บ้าน ชาสัมพันธ์

131 กอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ 11 เพื่อให้ชุมชนมีที่ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีราง สามารถระบาย กองช่าง

พร้อมขยายไหล่ทาง  พักน้ าเสียและไม่ ระบายน้ าเสีย น้ าเสียและป้อง

 (บ้านหนองแวงฮี-บ้านโสมบูรณ์) ท่วมขัง ร้อยละ 80 กนัน้ าท่วมขังได้

132 กอ่สร้างถนน คสล. จากนาพ่อสุกนั- เพื่อให้ถนนได้ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา - - 500,000 - - 1.ร้อยละระยะ 1.ท าให้เดินทาง กองช่าง

สะพานห้วยหลวง มาตรฐาน กวา้ง 4 ม. ยาว 700 ม. ทางของถนน สะดวก

ที่ได้มาตฐาน 2.ท าให้ลดการ

2.ร้อยละของ เกดิอุบัติเหตุ

ประชากรเดิน

ทางสะดวก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ
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133  ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย เพื่อให้ถนนได้ สายทาง อด.ถ.174-01 - 400,000 400,000 400,000 - 1.ร้อยละระยะ 1.ท าให้เดินทาง กองช่าง

ทาง อด.ถ.174-07 มาตรฐาน (โนนส าราญ-หนองแสง) ทางของถนน สะดวก

หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา สายทาง อด.ถ.174-07 ที่ได้มาตฐาน 2.ท าให้ลดการ

(หนองแวงฮี-โนนสมบูรณ์) 2.ร้อยละของ เกดิอุบัติเหตุ

134 กอ่สร้างถนนลูกรังจากนานายสุบรรณ- เพื่อให้ถนนได้ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา - - 500,000 - - ประชากรเดิน

ไปโป่งจกิ หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา มาตรฐาน กวา้ง 4 ม. ยา่ว 1,000 ม. ทางสะดวก

3.ร้อยละที่เกดิ

อุบัติเหตุลดลง

135 โครงการติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร เพื่อติดต้ังป้าย ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร - 100,000 100000 - - ป้องกนัอันตราย รักษาความ

ถนนสายหลักสายรองภายใน สัญญาณจราจรตาม ตามถนนสายหลักสายรอง จดุเสียงในการ ความปลอดภัย

ต าบลหนองอ้อ ถนนสายหลัก ตามถนนภายในต าบล จราจร ในการจราจร

1,700,000 3,000,000 12,700,000 2,600,000 2,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย


