
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เส้นเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
 หมู่ 1-2-8-3-9-7-9-ต าบลแก้ง ประโยชน์

2 โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เส้นเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
 หมู่ 5-10-6-9-ต าบลแก้ง ประโยชน์

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เหล็กเส้นโนนขมุก-สามแยกห้วยพันตูด ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
หมู่ท่ี 1บ้านกุดเรือ ประโยชน์
(รหัสสายทาง อบ.ถ. 052-002)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เหล็กภายในหมู่บ้านซ างูหมู่ท่ี 5 ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
(รหัสสายทาง อบ.ถ. 052-023) ประโยชน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เหล็กภายในหมู่บ้านกุดแก หมู่ท่ี 7 ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
(รหัสสายทาง อบ.ถ.052-039) ประโยชน์

 
6 โครงการก่อสร้างสะพาน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ข้ามห้วยขะนาน-เขตต าบลไพบูลย์ ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
ประโยชน์

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนเส้นหลัก เดช-น  ายืน ถึง โนนงาม ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก

ประโยชน์

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เหล็กสายทุ่งช้าง -โนนสนาม หมู่ท่ี 6 ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
ต าบลกุดเรือ ประโยชน์
(รหัสสายทาง อบ.ถ. 052-028)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เหล็กสายพานทอง (ห้วยพันตูด-บ้าน ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
ไฮตาก) หมู่ท่ี 9ต าบลกุดเรือ ประโยชน์
(รหัสสายทาง อบ.ถ.052-043)  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เส้นกุดเรือโนนขมุก ถึง ทุ่งช้าง ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก

ประโยชน์

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สามแยกบ้านพานทอง ถึง ประชาชนท่ีได้รับ เดินทางสะดวก
บ้านกุดแก ประโยชน์

12 โครงการประปาขนาดใหญ่ เพ่ือการมีประปา เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เพ่ือการเกษตร (โซล่าเซลล์) ใช้ในการเกษตร ประชาชนท่ีได้รับ มีประปาใช้เพ่ือ

ประโยชน์ การเกษตร
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ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการขุดลอกสระใหญ่บ้านซ างู ประชาชนมีน  าใช้เพ่ือ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  าเพ่ือ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดเรือ การอุปโภค-บริโภค ท่ีได้รับประโยชน์ อุปโภค - บริโภค

14 โครงการขุดลอกหนองกุดแก หมู่ท่ี 7 ประชาชนมีน  าใช้ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  าเพ่ือ กองช่าง

บ้านกุดแก ต าบลกุดเรือ เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ท่ีได้รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

15 โครงการก่อสร้างฝายห้วยล าซอม ประชาชนมีน  าใช้ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  าเพ่ือ กองช่าง

หมู่ท่ี  2 เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ท่ีได้รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

16 โครงการขุดลอกหนองพุงมัน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของประชาชน มีแหล่งท่องเท่ียว กองช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือมีน  าอุปโภค-บริโภค ท่ีได้รับประโยชน์ และมีน  าเพ่ืออุปโภค-

เชิงภูมิทัศน์ (AEC) บริโภค
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขุดลอกหนองกะหวัน เพ่ือให้ประชาชนมีน  า เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง
เพ่ือการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

18 โครงการขุดลอกหนองกุดปลาตอง เพ่ือให้ประชาชนมีน  า เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง
เพ่ือการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

19 โครงการขุดลอกหนองขอน เพ่ือให้ประชาชนมีน  า เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

เพ่ือการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

20 โครงการขุดลอกหนองลุมพุก เพ่ือให้ประชาชนมีน  า เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

เพ่ือการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการขุดลอกหนองขะนาน (หมู่ 4) เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง
ส าหรับการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

22 โครงการขุดลอกหนองผือ พื นท่ี 60ไร่ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง
เกาะกลางน  า10ไร่ถนนเช่ือมเกาะม.7 ส าหรับการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

23 โครงการขุดลอกห้วยซ างู ถึง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

หนองน  าซ างู ระยะทาง 2 กิโลเมตร ส าหรับการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

24 โครงการขุดลอกห้วยซ างู ถึง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

หนองพุงมัน ระยะทาง 1500 เมตร ส าหรับการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ ห้วยล าซอม หมู่ 2และ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

และประตูเปิด-ปิด ส าหรับการเกษตร หมู่ 4 ต าบลกุดเรือ ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

เหล็กสายบ้านกุดไก่แก้ว-หนองหว้า ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

หมู่ท่ี 8-หมู่ท่ี 3 ต าบลกุดเรือ

(รหัสสายทาง อบ.ถ.052-048)

27 โครงการขุดลอกหนองกุดเรือ/ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ หนองกุดเรือ/หนองกุด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน  า กองช่าง

กุดปลาตอง ส าหรับการเกษตร ปลาตอง รวม 160 ไร่ ท่ีได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเกษตร

28 บ้านกุดแก หมู่ท่ี 7 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน กองช่าง

ท่ีได้รับประโยชน์
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ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 7 บ้านกุดแกขนาดกลาง ความจุ
ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ส าหรับผู้ใช้น  า 
80 ครัวเรือน

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า
เพ่ืออุปโภคและบริโภค

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 9,000,000 9,000,000 9,000,000 กองช่าง

(เสนอโครงการเกินศักยภาพอบจ.อบ.)
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

1.เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ 100

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

2.ประชาชนพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านซ างู หมู่ท่ี 5 ต าบลกุด
เรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ท่ี 8 
ต าบลกุดเสลา อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ(รหัสถนน อบ.ถ
052-016)

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทุ่งช้าง - พานทอง หมู่ท่ี 6,9
 ต าบลกุดเรือ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
280 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร (รหัสถนน อบ.ถ
052-027)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทุ่งช้าง - 
พานทอง หมู่ท่ี 6,9 
ต าบลกุดเรือ กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 280 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร (รหัส
ถนน อบ.ถ052-027)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นแยกกุดปลาตอง - ทางหลวง
2214 หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดเรือ กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร (รหัสถนน อบ.052-014)

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนแยกกุด
ปลาตอง - ทางหลวง หมู่
ท่ี 4 ต าบลกุดเรือ กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
650.00 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร (รหัสถนน 
อบ.052-014)

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นกุดเรือ - ทุ่งเกษตร หมู่ท่ี 
1,10 ต าบลกุดเรือ กว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 3,280 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร (รหัสถนน
 อบ.ถ052-018)

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นกุดเรือ - 
ทุ่งเกษตร หมู่ท่ี 1,10 
ต าบลกุดเรือ กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 3,280 เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร (รหัส
ถนน อบ.ถ052-018)

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง

(เสนอโครงการเกินศักยภาพ อบจ.อบ)
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1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ 100

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านพานทอง (ห้วยพันตูด) 
หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม
 จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านไฮตาก 
หมู่ท่ี 7 ต าบลแก้ง อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี (รหัสถนน อบ
052-043)

2.ประชาชนพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 2,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นรอบหนองพุงมัน หมู่ท่ี 1,8 
ต าบลกุดเรือ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
3,170.00 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร (รหัสถนน 
อบ.ถ052-006)

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหนองพุง
มัน หมู่ท่ี 1,8 ต าบลกุด
เรือ กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,170.00 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร (รหัส
ถนน อบ.ถ052-006)

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/1


