
แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

1

ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้าง
กาํแพงพอ่ใหญ่มอง ไปนานางบุญ
ส่ง แกว้ชิน และนางบัวลวอย จง
สูงเนิน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว
 120 เมตร

- - - -

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

2

โครงการซ่อมแซมชลประทานถ้าํ
เสือเขี้ยว  บ้านบก หมู่ที่ 2

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ชลประทานกกัเกบ็น้าํ

ซ่อมแซม
ชลประทานถ้าํเสือ
เขี้ยว บ้านบก

    200,000    200,000    200,000    200,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

ประชาชนมีแหล่ง
กกัเกบ็น้าํเพื่อใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

3

โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านบก หมู่ที่  2

เพื่อกอ่สร้างคลอง
ระบายน้าํภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

ป้องกนัน้าํท่วนขัง
ในหมู่บ้านได้

กองช่าง

4

โครงการกอ่สร้างฝายน้าํล้นห้วยขุ
หลุ บ้านบก  หมู่ที่  12

เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

กอ่สร้างฝายน้าํล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

5

โครงการขุดลอกหนองน้าํ
สาธารณะ ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อขุดลอกหนองน้าํ
สาธารณะ

หนองสาธารณะ
ภายในตําบล
หนองทันน้าํ

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)
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***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

6

โครงการซ่อมแซมฝายน้าํลํ้าห้วย
ตาจนัทร์ บ้านชาติ หมู่ที่  3

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

7

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านชาติ  หมุ่ที่  3 
สายพอ่อดิไปนาพอ่เปล่ียน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

8

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชาติ หมู่ 3  สายนาตา
แดง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
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***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

9

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านชาติ หมู่ที่  3  
เส้นบ้านชาติไปห้วยตาจนัทร์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

10

โครงการวางท่อระบายน้าํภายใน
หมู่บ้านชาติ หมู่ที่  3

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

11

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนหินแร่  หมู่ที่ 
4 เส้นบ้านโนนหินแร่ไปป่าช้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
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ที่
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***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

12

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนหินแร่  หมู่ที่ 
4 เส้นบ้านโนนหินแร่ไปบ้านศรี
สมบูรณ์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

13

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 
 เส้นภูขามไปนาพอ่โสภา

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

14

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนหินแร่ หมู่ที่ 4  เส้นบ้านโนน
หินแร่ไปป่าช้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง
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15

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4  
สายบ้านนายอภิเดช สุดตา

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

16

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่  5 
 เส้นบ้านสองคอนไปบ้านรวมไทย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

17

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสองคอน เส้นบ้าน
สองคอนไปบ้านศรีเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

18

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านสองคอน หมู่ที่  5  
เส้นบ้านสองคอน ไปนาแม่กลอง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

19

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
บ้านสองคอน หมู่ที่  5  เส้นบ้าน
สองคอนดอนอด่ีอน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

20

โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านสองคอน  หมู่ที่  5

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

21

โครงการกอ่สร้างวางท่อระบาย
น้าํภายในหมู่บ้านแสนอดุม หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่มีน้าํท่วมขังบริเวณถนน ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

22

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านแสนอดุม  หมู่ที่  6
  เส้นนาพอ่หลวน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

23

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านแสนอดุม  หมู่ที่  6
  เส้นนาพอ่หลวนไปนานางโอภา

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

24

โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ

หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50000 50000 50000 50000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

25

โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม
 บ้านรวมไทย หมู่ที่ 8

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านให้ใช้
งานได้ตามปกติ

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

50000 50000 50000 50000 มีศาลาประชาคม
หมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน

ศาลาประชาคม
หมู่บ้านให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองช่าง

26

โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้าน  บ้านรวมไทย  
หมุ่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

27

โครงการกอ่สร้างลานกฬีา
กลางแจง้ ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
กฬีากลางแจง้ได้ออก
กาํลังกาย

ลานกฬีาตําบล
หนองทันน้าํ

200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานกฬีาที่ได้มาตรฐาน มีลานกีฬ่า
กลางแจง้

กองช่าง

28

โครงการปรับพื้นที่ลานสาธารณะ 
ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน

เพื่อสร้างลาน
สาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน

ลาน
สาธารณประโยชน์

50,000 50,000 50,000 50,000 มีพื้นที่ลานสาธารณะที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
ลานสาธารณ 
ประโยชน์

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

29

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบ้าน
แหลมทอง หมู่ที่  9 เส้นบ้าน
แหลมทองไปหนองอเีต่า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

30

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ถนนกดุข้าวปุ้น ขุมคํา บริเวณเขต
พื้นที่ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

31

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 
 10  เส้นบ้านศรีเชียงใหม่ ไปบ้า
หนองหว้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

32

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 
 10  เส้นบ้านศรีเชียงใหม่ ไป
บ้านสองคอน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

33

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 
 10  เส้นบ้านศรีเชียงใหม่ไปบ้าน
รวมไทย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

34

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 
 10  เส้นบ้านศรีเชียงใหม่ไปนา
พอ่โฮม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

35

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมุ่ที่ 
 10  เส้นประปาหมู่บ้านไปบ้าน
โนนสังข์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

36

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านศรีเชียงใหม่  หมู่ที่  10
 เส้นบ้านตาอา่งไปบ้านตาสุดใจ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

37

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรี
เชียงใหม่ หมู่ที่  10 บ้านยายเบา
ไปบ้านตาคูณ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

38

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 
 10  เส้นบ้านศรีเชียงใหม่ไปป่าช้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

39

โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 
 10  เส้นบ้านพอ่ดี ไปถึงหน้าวัด

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

40

โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านแสนอดุมเหนือ  
หมู่ที่  11

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

41

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแสนอดุมเหนือ 
หมู่ที่  11  เส้นบ้านแสนอดุม
เหนือ ไปบ้านดงบัง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

42

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสน
อมุเหนือ หมู่ที่  11  เส้นหอถัง
ประปาหมู่บ้านนาพอ่หนูผาส

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

43

โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านบก หมู่ที่  12

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

44

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบก หมู่ที่  12 
สายบ้านบกไปนาพอ่กระจา่ง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

45

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านบก หมู่ที่  12 
สายนานายสุวรรณไปนานายภูวร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

46

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหนองคู หมู่ที่  13
 สายนาตาสีไปนายายเขิน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

47

โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้านหนองคู หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

48

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคู 
หมู่ที่  13  เส้นทิศเหนือหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

49

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองทันน้าํ หมุ่ที่  1  สายพอ่
เทียมไปนาพอ่สําราญ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

50

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองทันน้าํ  หมู่ที่  1

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

51

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
ในขตพื้นที่ตําบลหนองทันน้าํ เส้น
บ้านศรีเชียงไปไปหนองหว้า  
เชื่อมต่อตําบลโนนสวาง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง/
คสล.และหรือ
พร้อมวางท่อ คสล.
 ถนนภายใน
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

52

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
บ้านศรีสมบุรณ์ไปบ้านแกง่เค็ง  
เชื่อมต่อตําบลแกง่เค็ง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง/
คสล.และหรือ
พร้อมวางท่อ คสล.
 ถนนภายใน
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

53

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

54

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในตําบลหนองทัน
น้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

55

โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามห้วย
ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานสัญจรไปมาได้
สะดวก

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

56

โครงการซ่อมแซมสะพานภายใน
เขตพื้นที่ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานสัญจรไปมาได้
สะดวก

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

57

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้าน
รวมไทย  หมู่ที่  8  เส้นทิศเหนือ
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

58

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
รวมไทย  หมู่ที่ 8  เส้นบ้านรวม
ไทยไปนาชุมใต้

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

59

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้าน
ศรีสมบูรณ์ หมู่ที  7  เส้นบ้านศรี
สมบูรณ์ ไปนานายพรม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

60

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7  
สายบ้านแม่แปไปบ้านพอ่กี๋

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

61

โครงการกอ่สร้างซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  7  
เส้นภูเหล่าเงินฮางไปดานมักค่า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

62

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  
7 เส้นใต้บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

63

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  
7 เส้นส่ีแยกบ้านพกัครู

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

64

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  
7 เส้นบ้านศรีสมบูรณ์ไป
ถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

65

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  
7 เส้นบ้านศรีสมบูรณ์ไปบ้านโนน
หินแร่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

66

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  
7  เส้นบ้านศรีสมบูรณ์ไปบ้าน
หนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

67

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  
7 เส้นบ้านศรีสมบูรณ์ไปภูเหล่า
เงินฮาง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

68

เป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7  
สายบ้านแม่ลี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

69

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้าน
แหลมทอง  หมู่ที่  9  เส้นข้างวัด
บ้านแหลมทอง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

70

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้าน
แหลมทอง  หมู่ที่  9  เส้นนานาย
สําเนียง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

71

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้าน
แหลมทอง  หมู่ที่  9  เส้นไป
นานายบุญมา

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

72

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ชาติ หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

73

โครงการซ่อมแซมหอถังประปา 
บ้านชาติ หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

74

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
สองคอน หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

75

โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมุ่บ้านสองคอน หมู่ที่  5

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

76

โครงการกอ่สร้างบ่อบาดาลภาม
ในหมู่บ้านแสนอดุม หมู่ที่  6

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

77

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
เขตประปาหมุ่บ้านแหลมทอง หมุ่
ที่  9

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

78

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  7

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

79

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

80

โครงการขุดเจาะบาดาล พร้อม
ติดต้ังซัมเมอร์ส ในเขตพื้นที่
ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

81

โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้าํเพื่อ
อปุโภคบริโภคให้กบัชุมชน

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

82

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

83

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
 บ้านบก หมู่ที่  12

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

84

โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านบก หมู่ที่  2

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้นๆละ 
10,000  บาท

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

85

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟา้
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

86

โครงการขยายเขตไฟฟา้ภายใน
หมู่บ้านบก  หมู่ที่  2  เส้นทาง
นาพอ่เคน ท้าวมาไปบ้านโนนสังข์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

87

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
ภายในหมู่บ้านชาติ หมู่ที่ 3

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

88

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
ภายในหมู่บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 
 เส้นบ้านโนนหินแร่ไปบ้านศรี
สมบูรณ์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

89

โครงการติดต้ังพลังงานไฟฟา้
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

90

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านแสนอดุม หมู่ที่  6 เส้นลาด
บก หนองปิง ภูน้อยไปนาพอ่หลวน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

91

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
บ้านรวมไทย หมู่ที่ 8  เส้นบ้าน
รวมไทยไปนาพอ่สมัย

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

92

โครงการติดต้ัง ซ่อมแซมไฟฟา้
ส่องสว่างภายในหมู่บ้านรวมไทย 
 หมู่ที่  8

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

93

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
บ้านรวมไทย หมู่ที่  8  เส้นบ้าน
พอ่แดงไปนาพอ่ไพร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

94

โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่  9

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

95

โครงการขขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านศรีเชียงใหม่  หมู่ที่  10  
เส้นหนองสระหลวง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

96

 โครงการขขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
 บ้านศรีเชียงใหม่  หมู่ที่  10 
เส้นนาพอ่สอน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

97

โครงการซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านศรีเชียงใหม่  หมู่ที่ 
 10

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

98

โครงการาขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านศรีเชียงใหม่  หมู่ที่  10  
เส้นหลังโรงเรียน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

99

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
บ้านแสนอดุมเหนือ หมู่ที่  11  
เส้นนาพอ่แสงไปนาพอ่ตระการ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

100

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า
บ้านแสนอดุมเหนือ หมู่ที่  11  
เส้นป่าช้าไปนาพอ่บุญเฮือง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

101

โครงการปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่าง
บ้านแสนอดุมเหนือ หมู่ที่  11

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

102

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร บ้านบก หมู่ที่  12

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

103

โครงการขยายเขตไฟฟา้  บ้าน
หนองคู  หมู่ที่  13  เส้นนาพอ่กร
 ไปนาพอ่หงวน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

104

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

105

โครงการขยายเขตไฟฟา้  บ้าน
รวมไทย  หมู่ที่  8  เส้นบ้านรวม
ไทย ไปนาพอ่วิเชียร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

106

โครงการขยายเขตไฟฟา้  บ้าน
รวมไทย  หมู่ที่  8  เส้นบ้านรวม
ไทย เส้นบ้านพอ่ดวนไปบ้านแม่
บัวสอน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

107

โครงการขยายเขตไฟฟา้  บ้าน
รวมไทย  หมู่ที่  8  เส้นบ้านรวม
ไทย ไปบ้านสองคอน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

108

โครงการขยายเขตไฟฟา้  บ้าน
รวมไทย  หมู่ที่  8 เส้นนาพอ่สีใส 
ไปนาแม่ขจร

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม การขนส่ง
สินค้าเกษตร

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

109

โครงการขยายเขตไฟฟา้  บ้าน
รวมไทย  หมู่ที่  8 เส้นไร่พอ่
สุวรรณ ไปที่พกัสงฆ์รวมไทย

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

110

โครงการกอ่สร้างฝายน้าํล้นห้วยขุ
หลุบ้านบก หมู่ที่ 12

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

สันฝายสูง 2 เมตร
 ผนังฝายกว้าง  
20  เมตร สูง 3 
เมตร ยาว 8  เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

111

โครงการกอ่สร้างฝายน้าํล้นบ้าน
หนองทันน้าํ

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

สันฝายสูง 2 เมตร
 ผนังฝายกว้าง 10
  เมตร สูง 3 เมตร
  ยาว 8  เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

112

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านบก หมู่ที่ 2

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม การขนส่ง
สินค้าเกษตร

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

113

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านชาติ

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

114

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านโนนหินแร่

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

115

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านสองคอน

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

116

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านศรีสมบูรณ์

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

117

โครงการขุดลอกหนองสาธาณะ
บ้านรวมไทย

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

118

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านแหลมทอง

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

กว้าง 30 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
สูง 2 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

119

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านศรีเชียงใหม่

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

120

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านแสนอดุม
เหนือ

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

121

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านบกหมู่ที่ 12

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

122

โครงการขุดลอกลําห้วย พร้อม
กอ่สร้างฝายกัน้น้าํบ้านหนองคู

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

123

ขุดลอกอา่งเกบ็น้าํภูขาม เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

จาํนวน 1  แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

124

ขุดลอกกาํจดัวัชพชือา่งเกบ็น้าํวัง
เจา้

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

จาํนวน 1  แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

125

ขุดลอกสระสาธารณะในเขตตําบล เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

อย่างน้อย 2 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

126

ซ่อมแซมฝายน้าํล้นในเขตตําบล เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

อย่างน้อย 2 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

127

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยขุหลุ เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

กว้าง 4 เมตร ยาว
 6 เมตร สูง 3 
เมตร พร้อม
ประตูน้าํ

550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

128
โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม   
 รวม 13  หมู่บ้าน

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

หมู.่ 2  กว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

เพื่อให้คมนาคม
สะดวก

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

129

โครงการขุดลอกห้วยตาจนัทร์ เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

130

โครงการขุดลอกหนองแต้  บ้าน
แสนอดุม หมู่ที่  6

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

131

โครงการกอ่สร้างฝายน้าํล้นห้วย
หินคัน บ้านศมบูรณ์ หมู่ที่  7

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

132

โครงการขุดลอกหนองสระหลวง 
พร้อมบล็อคคอนเวิร์ต ระบายน้าํ

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

สันฝายสูง 2 เมตร
 ผนังฝายกว้าง 10
  เมตร สูง 3 เมตร
  ยาว 8  เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

133

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองทันน้าํ หมุ่ที่  1  สายบ้าน
นายอดุร ภู่ออ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

134

กอ่สร้างถนนลูกรังบ้านหนองทัน
น้าํ หมู่ที่ 1 เส้นนาพอ่โกะ๊ไปนา
พอ่แสวง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

135

กอ่สร้างถนนลูกรังบ้านหนองทัน
น้าํ หมู่ที่ 1 เส้นข้างวัดหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

136

กอ่สร้างถนน คสล. บ้านหนองทัน
น้าํ หมู่ที่ 1 เส้นข้างวัดหนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

137

กอ่สร้างถนน คสล. บ้านหนองทัน
น้าํ หมู่ที่ 1 เส้นบ๋าหัวเรียน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  500  
เมตร

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

138

กอ่สร้างสะพานข้ามดอนปู่ตา 
บ้านหนองทันน้าํ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

สะพาน มีความสะดวก 

และสวยงาม

สร้างสะพาน 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีสถานที่

ประกอบกจิกรรมทาง

ศาสนา

 ประชาชนมี

สถานที่ประกอบ

กจิกรรมทาง

ศาสนา

กองช่าง

139

ลอกท่อระบายน้าํภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองทันน้าํ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

ลอกท่อระบายน้าํ
ภายในหมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

140

โครงการขยายเขตไฟฟา้บ้าน
หนองทันน้าํ หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไปนาพอ่บัวลี

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

141

โครงการขยายเขตไฟฟา้บ้าน
หนองทันน้าํ หมู่ที่ 1 เส้นบ้านโป่ง
บ้านไปนาพอ่บุญเลิศ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

142

โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
เส้นทางลาดยาง 3 จดุ จดุข้างเมรุ
วัดหนองทันน้าํ, สะพานห้วยขุหลุ,
 หน้าบ้านพอ่กว่ย

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

143

ลอกคลองระบายน้าํ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

ปรับปรุงระบบ
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

144

กอ่สร้างถนนลูกรังถ้าํเสือเขียว 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

145

วางท่อระบายน้าํหน้าบ้านแม่สว่าง
จติ

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

146

กอ่สร้าง คสล. หมู่ที่ 2 จากห้วย
ตาจนัทร์ไปหนองค้อ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

147

วางท่อระบายน้าํเส้นบ้านยายคิด 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

148

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

149

ขยายเขตไฟฟา้จากบ้านบกหมู่ 2 
ไปนาแม่ประยูร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

150

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 2 จากแยก
บ้านนายสิริวัฒน์ ไปนาพอ่อนงค์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

151

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 2 จากแยก
สองคอนดอนอด่ีวน ไปโนนสังข์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

152

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง หมู่ 2 จาก
นาพอ่เคน ท้าวมา ไปนาพอ่ทอง 
บัวโรย

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

153

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง หมู่ 2 บ้าน
แม่ทอง แม่คูณพานิชย์ แม่ทองสุข

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

154

กอ่สร้างฝายน้าํล้น ห้วยตาจนัทร์ 
หมู่ที่ 2

เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

กอ่สร้างฝายน้าํล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

155

ซ่อมแซมฝายน้าํล้นบ้านบกหมู่ที่ 2 เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

ซ่อมแซมฝายน้าํล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

156

ขุลอกห้วยตาจนัทร์ หมู่ที่ 2 เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

ขุดลอกห้วย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

157

ขุดลอกห้วยเสือเขี้ยว หมู่ที่ 2 เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

ขุดลอกห้วย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

158

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 เส้น
บ้านนางเสง่ียมไปนาแม่เจยีง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

159

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 เส้น
บ้านชาติไปนาพอ่เปี้ยว

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

160

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 เส้น
สองคอนไปนาพอ่สอน ภาคทอง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

161

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 3 เส้นบ้านชาติ
ไปบ้านครูเพิ่ม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

162

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 3 เส้น อบต. 
ไปนาเลิง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

163

ขยายเขตไฟฟา้หมู่ 3 เส้นนานาง
เสง่ียมไปนาแม่เจยีง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

164

ขยายเขตไฟฟา้หมู่ 3 เส้นบ้าน
ชาติไปนาพอ่เปี้ยว

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

165

ขยายเขตไฟฟา้หมู่ 3 เส้นบ้าน
สองคอนไปนาพอ่สอน ภาคทอง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

166

ขยายเขตไฟฟา้หมู่ 3 เส้นนาพอ่
เปี้ยวไปนาพอ่โกะ๊

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

167

ขยายเขตไฟฟา้หมู่ 3 เส้นนาแม่
บาลไปสามแยกบ้านครูอูด๊

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

168

ซ่อมแซมฝายน้าํล้นห้วยตาจนัทร์ 
และลอกคลองห้วยตาจนัทร์ หมู่ 3

เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

ซ่อมแซมฝายน้าํล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

169

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 4 บ้านโนนหิน
แร่ไปนาโจทย์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

170

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 เส้น
โค้งนาพอ่คําไหลไปนาพอ่ดี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

171

กอ่สร้างท่อระบายน้าํ หมู่ 4 เส้น
กลางบ้าน

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

172

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 4 เพื่อซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ

หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

173

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 4

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

174

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 4 จากภูขาม 
ไปตาดภูขาม

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

175

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 4 จากนา
โจทย์ไปนาม่วง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

176

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 4 ป่าช้าบ้าน
ศรสมบูรณ์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

177

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 4 แรงตํ่าบ้าน
โนนหินแร่ไปหนองทันน้าํ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

178

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 4 แรงตํ่าบ้าน
โนนหินแร่ไปภูขาม

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

179

ขยายไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4  บริเวณสามแยก
แม่สอน, พอ่สมศักด์ิ,แม่วัชราพร, 
พอ่ธรรม

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

180

กอ่สร้างท่อระบายน้าํ หมู่ 5 เส้น
กลางบ้าน

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

181

กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้าน
สองคอนไปบ้านรวมไทย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

182

กอ่สร้างถนนลูกรังรอบป่าช้าบ้าน
สองสอน หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนนลูกรัง
 / หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

183

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้าน
พอ่ใหญ่สุบรรณไปบ้านพอ่ใหญ่พร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

184

ซ่อมแซมหอถังประปาบ้านสอง
คอน หมู่ 5

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

185

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 5 จากใต้
บ้านสองคอนไปนานายอาํนวย 
ไชยเลิศ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

186

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 5 จากบ้าน
พอ่ทองไปบ้านรวมไทย

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

187

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 5 จากบ้าน
พอ่ใหญ่สุบรรณไปนาพอ่ใหญ่พร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

188

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง หมู่ 5 
บริเวณบ้านพอ่สุบรรณ, แม่ดอกรัก
, นายสมพร, นางสมพร ผาสุก, 
นางเพชรสายฝน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

189

ขุดลอกคลองห้วยตาจนัทร์ บ้าน
สองคอน หมู่ 5

เพื่อการเกษตรและเล้ียง
สัตว์

ปากกว้าง 6  เมตร
  กน้กว้าง 8  
เมตร ยาว  800  
เมตร     สูง  2  
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน้าํอปุโภค
และการเกษตร
เพยีงพอ

กองช่าง

190

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 6 เส้นบ้าน
แสนอดุมไปนาพอ่แกว้

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

191

ติดต้ังหอกระจายข่าวและเคร่ือง
เสียง หมู่ 6

เพื่อซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ

หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

192

ซ่อมแซมหัวถังประปาประจาํ
หมู่บ้าน หมู่ 6

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

193

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 6 เส้นลาดบก
ไปไร่นายอาคม

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

194

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 6 เส้นหนอง
ปลิงไปไร่พอ่พชิัย

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

195

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 7 เส้นศาลา
กลางบ้านไปบ้านคุณแม่สุมาลี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

196

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 7 เส้นศาลา
กลางบ้านไปบ้านพอ่เสรี บุญมา

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

197

วางท่อระบายน้าํพร้อมบ่อพกั หมู่
 7 กลางหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

198

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 7 เพื่อซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ

หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

199

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 เส้น
บ้านศรีสมบูรณ์ไปต่อเขตอาํเภอ
เขมราฐ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

200

กอ่สร้างถนนดิน หมู่ 7 จากภู
เหล่าเงินฮางไปภูขาม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

201

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7 เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

202

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 7

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

203

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 7 จากบ้าน
ศรสมบูรณ์ไปโนนหินแร่

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

204

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 จาํนวน 5 จดุ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

205

ซ่อมแซมฝายน้าํล้นบ้านศรี
สมบูรณ์ หมู่ 7

เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

กอ่สร้างฝายน้าํล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

206

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 หน้า
บ้านพอ่สีไสยไปนาแม่ขจร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

207

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 8 เส้นบ้านรวม
ไทยไปนาชุมใต้

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

208

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 นาพอ่
จาํปาไปนานายขจร สีบุญ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

209

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 นาพอ่
จาํปาไปนานายประเสริฐ แกว้เกล้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

210

วางท่อระบายน้าํภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

211

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

212

วางระบบท่อประปาและขยายท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
ตําบลบ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

213

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 จดุใต้บ้านรวมไทย
 บ้านพอ่กองศักด์ิ, บ้านพอ่เล่ง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

214

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 8 เส้นบ้าน
รวมไทยไปบ้านสองคอน

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

215

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 8 เส้นบ้าน
พอ่สีไสยไปนาแม่ขจร จลุสา

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

216

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 8 เส้นสวน
ปาล์มไปนาชุม

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

217

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 8 เส้นบ้าน
รวมไทยไปวัดป่า

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

218

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 8 เส้นห้วยภู
ขาม ไปห้วยนาโจทย์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

219

กอ่สร้าง/ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านแหลมทอง
 หมู่ 9

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านให้ใช้
งานได้ตามปกติ

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

50000 50000 50000 50000 มีศาลาประชาคม
หมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน

ศาลาประชาคม
หมู่บ้านให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองช่าง

220

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 9 จากหอ
ประปาไปนาพอ่หอม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

221

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 9 จากบ้าน
แหลมทองไปบ้านฟา้ห่วน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

222

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เส้น
บ้านแหลมทองไปบ้านฟา้ห่วน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

223

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เส้นนา
พอ่เถิงไปภูฮัง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

224

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เส้นใต้
วัดไปนาพอ่เถิง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

225

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง หมู่ 9 หน้า
บ้านแม่นวลฉวี, หน้าวัด, หน้า
บ้านแม่รําพนั, หน้าหอประปา

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

226

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 9 เส้นหน้า
บ้านแม่ฐาไปนาแม่นวลฉวี

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

227

กอ่สร้าง คสล. หมู่ 10 บ้านศรี
เชียงใหม่ ไปบ้านรวมไทย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

228

กอ่สร้างท่อระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง

229

กอ่สร้างหอถังประปา หมู่ 10 
พร้อมขยายเขตประปา

เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภคทุกครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอ

จาํนวนหนึ่งชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํด่ืมน้าํใช้
เพยีงพอในการอปุโภค
บริโภค

มีน้าํสะอาด
อปุโภค-บริโภค
เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

230

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านคุณบังอร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

231

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 10 บ้านศรี
เมืองใหม่ไปโนนสังข์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

232

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 10 บ้านศรี
เมืองใหม่ไปป่าช้า

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

233

ขุดลอกหนองสระหลวง บ้านศรี
เชียงใหม่ หมู่ 10

เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

ขุดลอกห้วย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

234

กอ่สร้าง คสล. บ้านแสนอดุมเหนือ
 หมู่ 11 ไป เส้นทิศตะวันออกบ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

235

กอ่สร้าง คสล. บ้านแสนอดุมเหนือ
 หมู่ 11 ไปดงบัง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

236

ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบอา่งวังเจา้
 หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

237

ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 11

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

238

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 11 จากป่าช้า
ไปเขื่อนวังเจา้

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

239

ขยายแหล่องน้าํหนองแต้ หมู่ 11 เพื่อกกัเกบ็น้าํเพื่อ
เกษตรกรรมในฤดูแล้ง

กอ่สร้างฝายน้าํล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้าํพอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

มีน้าํใช้
เกษตรกรรม
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

240

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น

รอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

        70,000        70,000        70,000        70,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

241

กอ่สร้างถนนแอสฟลัติก หมู่ที่ 1  

เส้นโป่ง -โนนหินแร่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนนแอส
ฟลัติก กว้าง  4  
เมตร ยาว  1000
  เมตร

130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

242

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

243

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 เส้นบ้านหนองทันน้า้ - 

ศรีสมบูรณ์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

244

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 เส้นหัวบ้านโป่ง - นาพอ่

เลิศ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

245

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 เส้นหนองทันน้า้ - บ๋าหัว

เรียน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

246

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน

โป่ง - โนนหินแร่

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

247

ปรับภูมิทัศน์ปู่ตา บ้านหนองทัน

น้า้ หมู่ที่ 1

เพื่อให้พื้นที่สะอาดและ

สวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่และ

ตกแต่งให้สวยงาม

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีสถานที่

ประกอบกจิกรรมทาง

ศาสนา

 ประชาชนมี

สถานที่ประกอบ

กจิกรรมทาง

ศาสนา

กองช่าง

248

กอ่สร้างหอกระจายข่าวคุ้มโป่ง 

หมู่ที่ 1

กอ่สร้างหอกระจายข่าว หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

249

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านแสนอดุมเหนือ - 
ดงบัง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

250

ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า หมู่ที่ 11  
เส้นป่าช้า ไป วังเจา้

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

251

ขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า หมู่ที่ 11  
เส้นนาพอ่บุญมีไปนาพอ่เนตร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

252

กอ่สร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 11 กอ่สร้างหอกระจายข่าว หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

253

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 เส้นแสนอดุมเหนือไป
ทิศใต้วัด

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

254

ขยายไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จาํนวน 3 จดุ 
คือ หน้าวัด 2 จดุ และหน้าบ้าน
นายอมร จนัทะเนตร 1 จดุ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

255

กอ่สร้างถนนลูกรังเส้นรอบอา่งวัง
เจา้ หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนนลูกรัง
 / หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

256

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชาติ หมู่ 3  สายนา
พอ่หวัน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

257

เป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสองคอน หมู่ 5  สาย
บ้านสองคอนไปบ้านศรีเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

258

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแสนอดุม หมู่ 6  สาย
ทิศตะวันตกหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

259

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแสนอดุมเหนือหมู่
 11 สายนาแม่พนัธ์ไปบ้านดงบัง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

260

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองคูหมู่ 13 
สายทิศเหนือหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

261

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองคูหมู่ 13 
สายนาพอ่ลีไปนาพอ่สงวน บุญลา

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

262

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองทันน้าํหมู่ 1
 สายบ้านพอ่แดง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

263

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองทันน้าํ หมู่ 
1 สายบ้านหนองทันน้าํไปบ้านศรี
สมบูรณ์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

264

กอ่สร้างศาลาหมู่บ้าน บ้านแหลม
ทอง หมู่ 9

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านให้ใช้
งานได้ตามปกติ

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 มีศาลาประชาคม
หมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน

ศาลาประชาคม
หมู่บ้านให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองช่าง

265

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 12 สายไปนาพอ่กระจา่ง
 วามะเกษ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

266

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ศรีเชียงใหม่ หมู่ 10 สายข้าง
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ไปนาแม่
สมบูรณ์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

267

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 12 สายไปนานายสมพงษ์
 จรลี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

268

โครงการซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต บ้านหนองทันน้าํหมู่ 1
 สายบ้านหนองทันน้าํ(คุ้มโป่ง)ไป
บ้านโนนหินแร่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  
เมตร ยาว  800  
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

269

โครงการติดต้ังติดต้ังเสียงตามสาย
 บ้านแสนอดุม หมู่ 6

กอ่สร้างหอกระจายข่าว หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

270

โครงการติดต้ังเสียงตามสาย บ้าน
ศรีสมบูรณ์ หมู่ 7

กอ่สร้างหอกระจายข่าว หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

271

โครงการติดต้ังเสียงตายสาย บ้าน
แสนอดุมเหนือ หมู่ 11

กอ่สร้างหอกระจายข่าว หอกระจายข่าวใน
เขตพื้นที่ตําบล
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ใช้งานได้มาตรฐาน

หอประจายข่าวใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

272

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลูกรัง บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สาย
ทิศตะวันออกภูหินสิม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

273

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลูกรัง บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สาย
นาพอ่บุญเพง็ไปนาแม่ใหญ่สง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

274

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลูกรัง บ้านรวมไทย หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

275

โครงการวางท่อระบายน้าํ
คอนกรีตภายใน อบต.หนองทันน้าํ

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

276

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 2 สายนาพอ่เซิต

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

277

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 2 สายนาพอ่สุพี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

278

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 2 สายนาแม่หยองไปนา
ยายวัน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

279

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 2 สายบ้านบก(คุ้มโนน
พมิาน)ไป4แยกนาแม่พนัธ์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

280

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
บก หมู่ 2 สายหลังโรงเรียนบ้าน
บก

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

281

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
รวมไทย หมู่ 8 สายนาพอ่กอง ไป
ไร่พอ่ใหญ่ลวน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

282

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
ศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 สายนาพอ่รอด 
ไปนาพอ่ใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

283

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
ศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 สายบ้านศรี
สมบูรณ์ไปภูบักเกดิ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

284

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้าน
หนองคู หมู่ 13 สายไปไร่พอ่
จาํเริญ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

285

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง บ้านหนอง
คู หมู่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

286

ยกร่องพนูดิน พร้อมเสริมผิวลูกรัง
 บ้านสองคอน หมู่ 5 สายบ้านแม่
ใหญ่ต้นไปห้วยสองคอน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ซ่อมแซมผิวจราจร
โดยการลงลูกรัง /
 หิน คลุกพร้อม
เกรด / บดอดั
ถนนภายในหมู่ 
บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง

287

วางท่อระบายน้าํคอนกรีต บ้าน
รวมไทย หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ระบบระบายน้าํที่ดี

กอ่สร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
 วางท่อ คสล.
ระบายน้าํภายใน
หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่เกดิน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนน

ประชาชนมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

288

โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านชาติ หมู่ 3

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

289

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สายบ้าน
นายยม ท้าวมา ไปนานางสอน อุน่
เมือง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

290

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 12 สายไปนาถาวร 
อภัยศิลา

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

291

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 12 สายไปนานาง
ลานี การัตน์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

292

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 12 สายไปนานาย
บุญสี เติมบุญ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

293

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 12 สายไปนานาย
แสงจนัทร์ กอบเกือ้

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

294

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 2 สายนาพอ่เคนไป
นานายวิเชียร

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

295

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 2 สายนาพอ่นงค์

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

296

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 2 สายนาแม่พวง

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

297

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 2 สายบ้านนายทอง
สุข เสมาพู

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

298

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านบก หมู่ 2 สายบ้านแม่พกุ

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง

299

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงตํ่า 
บ้านสองคอน หมู่ 5 สายนาพอ่
เหล็ก ชมชื่นไปนาพอ่รอด ภู่ออ่น

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
***********************************************************

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

300

โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอดุม
เหนือ หมู่ 11

สนับสนุนกระบวนการ
ผลิต

อย่างน้อย จาํนวน
 10 ต้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ

มีไฟฟา้ทุก
ครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง





 

























































































































































แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

1

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่
บุคลากรของ อบต.

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการประชาชน

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการประชาชน

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคนมี
ความรุ้ในการ
ปฏิบัตงาน

สํานักงานปลัด

2
โครงการจดัทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

จดัเกบ็ภาษมีากขึ้น
เกบ็ภาษไีด้มากขึ้น 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

จดัเกบ็ภาษมีากขึ้น
เกบ็ภาษไีด้มากขึ้น สํานักงานปลัด

3

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคนมี
จริยธรรมใน
การปฏืบัติงาน

สํานักงานปลัด

4

โครงการทุนการศึกษาสาหรับ
บุคลากรของอบต.

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคนมี
จริยธรรมใน
การปฏืบัติงาน

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

5

โครงการอบรมและศึกษาดุงาน
ของกลุ่มอาชีพ,อปพร,อสม,เด็ก
และเยาวชน

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรของ 
อบต.ทุกคน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มอาชีพ,อปพร
,อสม,เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักงานปลัด

6

ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จดัการเลือกต้ัง

เลือกต้ังนายก 
อบต. และสมาชิก
สภา อบต.หนอง
ทันน้าํ

500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จดัการเลือกต้ัง

เลือกต้ังนายก 
อบต. และสมาชิก
สภา อบต.หนอง
ทันน้าํ

สํานักงานปลัด

7

โครงการจดัเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ตําบล

เพื่อรับฟงัความคิดเห็น
ของประชาชน

ประชาชน อบต. 
หนองทันน้าํ

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จดัเวทีประชาคม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

8

จา้งเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน และบริการ
ประชาชน

การทํางานมี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

720,000 720,000 720,000 720,000 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จา้งเหมาบริการ

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
และบริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

9

โฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองทันน้ํา

เพื่อประชาสัมพนัธ์ 
ข้อมูลข่าวสารให้กบั
ประชาชนและหน่อย
งานอืน่ๆ

การทํางานมี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

      10,000      10,000      10,000      10,000 ค่าใช้จา่ยในการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง อย่างรวดเร็ว

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

10

จ้างเหมาจัดทําระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองทันน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน และบริการ
ประชาชน

การทํางานมี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

        3,000        3,000        3,000        3,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดทําระบบ
สารสนเทศงานสาร
บรรณอเิล็กทรอนิกส์
 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองทันน้ํา

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
และบริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

11

จ้างเหมาดูแลระบบ
อนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองทันน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน และบริการ
ประชาชน

การทํางานมี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

      20,000      20,000      20,000      20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาดูแลระบบ
อนิเตอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองทันน้ํา

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
และบริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

12

จ้างเหมาการเย็บหนังสือ  
ถา่ยเอกสาร  เขา้ปกหนังสือ 
ฯลฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองทันน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน และบริการ
ประชาชน

การทํางานมี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

      50,000      50,000      50,000      50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในการเย็บหนังสือ  
ถา่ยเอกสาร  เขา้ปก
หนังสือ ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองทันน้ํา

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
และบริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด

13

จ้างเหมาบริการประเมิน
ความพงึพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองทันน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน และบริการ
ประชาชน

การทํางานมี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

      20,000      20,000      20,000      20,000 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บริการประเมินความ
พงึพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองทันน้ํา

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
และบริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564

1

โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ห้องเรียนมาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในตําบล จาํนวน 1
  แห่ง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เด็กและเยาวชนมี
ห้องเรียนมาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในตําบล มี
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

2

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก/สนามเด็กเล่น
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ห้องเรียนมาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในตําบล

500,000 500,000 500,000 500,000 ด็กและเยาวชนมี
ห้องเรียนมาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในตําบล มี
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจดัการ
เรียนการสอน ค่าอปุกรณ์การ
เรียนสําหรับเด็ก ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีพฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบล

600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กและเยาวชนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบลมี
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
สอนที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

4

โครงการซ่อมแซมเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ วัสดุ อปุกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีพฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบลมี
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
สอนที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

5

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลทุกแห่ง

700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในเขตตําบลมี
นมกนิทุกศูนย์

กองการศึกษา

6

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียนขั้นพื้นฐานในเขต
ตําบล

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในเขต
ตําบลทุกแห่ง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในเขตตําบลมี
นมกนิทุกโรงเรียน

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

7

อดุหนุนโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนขั้นพื้นฐานใน
เขตตําบล

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในเขต
ตําบลทุกแห่ง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในเขต
ตําบลทุกแห่งมี
อาหารกลางวัน
กนิทุกโรงเรียน

กองการศึกษา

8

อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กกรมการศาสนา

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลทุกแห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในเขตตําบล
ทุกแห่งมีอาหาร
กลางวันกนิทุกศูนย์

กองการศึกษา

9

โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมีความรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในตําบลได้
ร่วมงานกจิกรรม
วันเด็ก

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

10

โครงการส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาช่วยงานปิดภาคเรียน

จา่ยค่าตอบแทน
นักเรียนนักศึกษาที่
รับเข้ามาฝึกงาน

เด็กและเยาวชน
ในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 จา่ยค่าตอบแทนนักเรียน
นักศึกษาที่รับเข้ามา
ฝึกงาน

เด็กและเยาวชน
ในตําบลมีรายได้
ในการทํางานช่วง
ปิดภาคเรียน

กองการศึกษา

11

โครงการอบรมความรู้ทางด้าน
คอมพวิเตอร์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมีความรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในตําบล

กองการศึกษา

12

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีพฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบล

กองการศึกษา

13

โครงการส่งเสริมกจิกรรมการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อส่งแสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งแสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ในตําบล

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

14

โครงการจดัซ้ือหนังสือ วารสาร
ประจาํห้องสมุด

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีพฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในตําบล

กองการศึกษา

15

โครงการประเมินความพงึพอใจ
ของประชาชน ต่อการจดั
การศึกษาในตําบล

เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน

โรงเรียนทั้งตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

โรงเรียนทั้งตําบล
ประเมินความพอ
พอใจเพื่อมา
ปรับปรุง
ข้อบกพร่องของ
โรงเรียน

กองการศึกษา

16

โครงการส่งเสริมฝึกอบรม
ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมสู่สากล
เยาวชนเสรีอาเซียน

เพื่อเตรียมความรู้ความ
เข้าใจด้านภาษาและ
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ร่วม
ประชาคมอาเซียน

นักเรียนนักศึกษา
เขตตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เตรียมความรู้ความ
เข้าใจด้านภาษาและ
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ร่วม
ประชาคมอาเซียน

นักเรียนนักศึกษา
เขตตําบลมี
ความรู้
ภาษาต่างประเทศ

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

17

โครงการปัจฉิมนิเทศน์วัยกอ่น
เกณฑ์สู่วัยปถมศึกษา (บัณฑิตน้อย)

เพื่อปลูกฝังการเรียนของ
เด็กปถมวัย

เด็กกอ่นเกณฑ์ใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองทันน้าํ

100000 100000 100000 100000 ปลูกฝังการเรียนของ
เด็กปถมวัย

เด็กกอ่นเกณฑ์ใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองทันน้าํ

กองการศึกษา

18

โครงการจดัรถรับส่งนักเรียน 
ประจาํศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
หนองทันน้าํ

เพื่อรับส่งนักเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลหนองทัน
น้าํ

เด็กกอ่นเกณฑ์ใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองทันน้าํ

100000 100000 100000 100000 รับส่งนักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลหนองทันน้าํ

เด็กกอ่นเกณฑ์ใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองทันน้าํ

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

19

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในอาํเภอกดุข้าวปุ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
อาํเภอกดุข้าวปุ้น

ครูและบุคลากร
ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในอาํเภอกดุ
ข้าวปุ้น

    200,000    200,000    200,000    200,000 เพิ่มประสิทธิภาพของครู
และบุคลากรของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในอาํเภอ
กดุข้าวปุ้น

ครูและบุคลากร
ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในอาํเภอ
กดุข้าวปุ้นมี
ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

20

โครงการอบรมผู้ปกครองและผู้
เล้ียงดูเด็ก

เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ในดูแลบุตรหลานตามวัย

ผู้ปกครองและผู้
เล้ียงดูเด็ก

    100,000    100,000    100,000    100,000 ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจการในดูแลบุตร
หลานตามวัย

เด็กได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

กองการศึกษา

21

โครงการแข่งขันทักษะทาง
พฒันาการรอบด้าน

เพื่อกระตุ้นให้เด็กมี
พฒันาการในด้านทักษะ
ต่างๆ ดีขึ้น

เด็กในพื้นที่ ตําบล
หนองทันน้าํ

    100,000    100,000    100,000    100,000 กระตุ้นให้เด็กมี
พฒันาการในด้านทักษะ
ต่างๆ ดีขึ้น

เด็กมีพฒันาการ
ในด้านทักษะ
ต่างๆ ดีขึ้น

กองการศึกษา

22

โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอน

เพื่อให้เด็กมีพฒันาการ
ในด้านทักษะต่างๆ ดีขึ้น

เด็กในพื้นที่ ตําบล
หนองทันน้าํ

    100,000    100,000    100,000    100,000 เด็กมีพฒันาการในด้าน
ทักษะต่างๆ ดีขึ้น

เพื่อให้เด็กมี
พฒันาการในด้าน
ทักษะต่างๆ ดีขึ้น

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

23

โครงการนิทานสานฝัน เพื่อกระตุ้นให้เด็กมี
พฒันาการในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม

เด็กในพื้นที่ ตําบล
หนองทันน้าํ

    100,000    100,000    100,000    100,000 เด็กมีพฒันาการในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม

เด็กมีพฒันาการ
ในด้านความคิด
สร้างสรรค์ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม

กองการศึกษา

24

โครงการตรวจสุขภาพครูและเด็ก เพื่อสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง และ
ปลอดโรค

ครูและเด็กใน 
ศพด. ของ อบต.
หนองทันน้าํ

    100,000    100,000    100,000    100,000 ครูและเด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
 และปลอดโรค

ครูและเด็ก
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
และปลอดโรค

กองการศึกษา

25

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อกระตุ้นให้เด็กมี
พฒันาการในด้านทักษะ
ต่างๆ ดีขึ้น

ครูและเด็กใน 
ศพด. ของ อบต.
หนองทันน้าํ

    100,000    100,000    100,000    100,000 เด็กมีพฒันาการในด้าน
ทักษะต่างๆ ดีขึ้น

ให้เด็กมี
พฒันาการในด้าน
ทักษะต่างๆ ดีขึ้น

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  การศึกษา

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

26

โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษ
เพื่อเตรียมสู่สากลเยาวชนเสรี
อาเซียน

เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ 
และสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้

เยาวชนในเขต 
ตําบลหนองทันน้าํ

      30,000      30,000      30,000      30,000 เยาวชนเข้าใจ และ
สามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้

เยาวชนเข้าใจ 
และสามารถ
ส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้

กองการศึกษา

27 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ร้ัวโรงเรียน"

เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาด และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด

นักเรียนและ
เยาวชนในเขต 
อบต.หนองทันน้าํ

      25,000      25,000      25,000      25,000 ปัญหายาเสพติดของ
เยาวชนลดลง

ปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนลดลง

กองการศึกษา

28 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อให้เยาวชนเข้าใจการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

นักเรียนและ
เยาวชนในเขต 
อบต.หนองทันน้าํ

      90,000      90,000      90,000      90,000 เยาวชนสามารถนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใช้ในชิวิต
ประจาํวัน

เยาวชนสามารถ
นาํหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
ไปใช้ในชิวิต
ประจาํวัน

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

1

โครงการป้องกนัและควบคุม
ไข้เลือดออก

เพือ่พ่นหมอกควัน ประชาชนใน
ตําบล

150,000 150,000 150,000 150,000 มีการพ่นหมอกควันไว้
ใช้งาน

ประชาชนใน
ตําบลมีความรู้
เร่ือง
ไข้เลือดออก

สํานักงาน
ปลัด

2

โครงการฉีดวัคซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ป้องกนัการ
เกดิโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมว
ทั้งตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกนัการเกดิโรค
พิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมว
ทั้งตําบลไม่เกดิ
โรคพิษสุนัข้า

สํานักงาน
ปลัด

3

สมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

เพือ่สนับสนุนการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ในชุมชน

ประชาชนใน
ตําบล

150,000 150,000 150,000 150,000 สนับสนุนการดูแล
รักษาสุขภาพในชุมชน

ประชาชนใน
ตําบลมีความรู้
ในการรักษา
โรคต่าง

สํานักงาน
ปลัด

5

โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทันโรค
เอดส์

เพือ่เสร้างรู้ความ
เข้าใจการป้องกนั
การแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์

ประชาชนใน
ตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 เสร้างรู้ความเข้าใจ
การป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์

ประชาชนใน
ตําบลห่างไกล
จากโรคภัยไข้
เจบ็

สํานักงาน
ปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

6

โครงการสนับสนุนกจิกรรม 
อสม.

สนับสนุนกจิกรรม
สร้างความรัก 
ความสามัคคีของ 
อช. และ อสม.

อช. และ อสม.
 ภายในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนกจิกรรม
สร้างความรัก ความ
สามัคคีของ อช. และ
 อสม.

อช. และ อสม.
 ภายในตําบล
มีความรู้ใน
การปฏิบัติ
หน้าที่เพิม่ขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

7

อดุหนุนโครงการแพทย์แผน
ไทยสถานีอนามัยตําบล

เพือ่ให้มีความรู้
และสร้างบริการ
แพทย์แผนไทย

ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 เพือ่ให้มีความรู้และ
สร้างบริการแพทย์
แผนไทย

ประชาชนมีค
ความรุ้เรือง่
นวดแผนไทย

สํานักงาน
ปลัด

8

อดุหนุนโครงการยาสมุนไพร
ตําบล

เพือ่เผยแพร่ 
เรียนรู้ และแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร

เยาวชน และ
ประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 เพือ่เผยแพร่ เรียนรู้ 
และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

เยาวชน และ
ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองยา
สมุนไพร

สํานักงาน
ปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

9

โครงการอบรมหญิงมีครรภ์
และหญิงหลังคลอด

เพือ่เพิม่ทักษะ
และความรู้การ
ดูแลบุตรอย่างถูก
วิธี

อสม.ในเขต
พืน้ที่ 13 
หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพิม่ทักษะและ
ความรู้การดูแลบุตร
อย่างถูกวิธี

หญิงต้ังครรภ์
ปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง

สํานักงาน
ปลัด

10

โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

เพือ่ฝึกทักษะ 
ความรู้การปฐม
พยาบาล

อสม. อปพร. 
ประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 ฝึกทักษะ ความรู้การ
ปฐมพยาบาล

อสม. อปพร. 
ประชาชนมี
ความรู้เร่ือง
การปฐมพบาล
เบื้องต้นและ
ปฏิบัติอย่างถูก
วิธี

สํานักงาน
ปลัด

11

โครงการส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําปี

ผู้สูงอายุใน
ตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี

ผู้สูงอายุ
ห่างไกลจาก
โรคภัย

สํานักงาน
ปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

12

โครงการหนึ่ง รพ.สต. หนึ่งแอ
โรบิด

เพือ่สนับสนุนการ
ออกกําลังกาย

ประชาชนใน
ตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 เพือ่สนับสนุนการ
ออกกําลังกาย

ประชาชนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง

สํานักงาน
ปลัด

13

โครงการพาหมอยาสู่สากล เพือ่ส่งเสริมการ
รักษาโรคแผน
โบราณให้ได้
มาตรฐาน

หมอยาใน
ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ส่งเสริมการรักษา
โรคแผนโบราณให้ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้
รักษาโรคได้
อย่างถูกต้อง

สํานักงาน
ปลัด

14

โครงการอบรม พัฒนาขีด
ความสามรถของ อสม. 
ประจําตําบลหนองทันน้ํา

เพือ่ส่งเสริม
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
 อสม.

อสม.ในเขต
พืน้ที่ 13 
หมู่บ้าน

50000 50000 50000 50000 ส่งเสริมพัฒนาขีด
ความสามารถของ 
อสม.

อสม มีความรุ้
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

15

โครงการเตาเผาขยะ เพือ่ให้เขตพืน้ที่
ตําบลหนองทันน้ํา
สะอาด

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ให้เขตพืน้ที่ตําบล
หนองทันน้ําสะอาด

ประชาชนมี
เตาเผาขยะใช้

สํานักงาน
ปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

16

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการขยะใน
ชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองทันน้ํา

เพือ่ให้เขตพืน้ที่
ตําบลหนองทันน้ํา
สะอาด

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ให้เขตพืน้ที่ตําบล
หนองทันน้ําสะอาด

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
จดัการบริหาร
ขยะ

สํานักงาน
ปลัด

17

โครงการจดัซ้ือถังขยะ เพือ่ให้เขตพืน้ที่
ตําบลหนองทันน้ํา
สะอาด

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ให้เขตพืน้ที่ตําบล
หนองทันน้ําสะอาด

มีถังขยะไว้ใช้
งานในชุมชน

สํานักงาน
ปลัด

18

โครงการจา้งเหมาเจา้พน้าที่
เกบ็ขยะ

เพือ่ให้เขตพืน้ที่
ตําบลหนองทันน้ํา
สะอาด

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ให้เขตพืน้ที่ตําบล
หนองทันน้ําสะอาด

มีเจา้หน้าที่
จดัการขยะ
ภายในชุมชน

สํานักงาน
ปลัด

19

โครงการป้องกนัโรคพิษสุนัข
บ้า

เพือ่ให้เขตพืน้ที่
ตําบลหนองทัน
น้ําปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

      20,000       20,000       20,000       20,000 ประชาชนในเขต
พืน้ที่ตําบลหนองทัน
น้ําปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

ประชาชนใน
ตําบลห่างไกล
จากโรคภัยไข้
เจบ็

สํานักงาน
ปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

20

โครงการจดัซ้ือทรายอะเบท 
และน้ํายาเคมีในการป้องกนั
และควบคุมไข้เลือดออกใน
ชุมชน

เพือ่ให้เขตพืน้ที่
ตําบลหนองทัน
น้ําปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

    100,000     100,000     100,000     100,000 ประชาชนในเขต
พืน้ที่ตําบลหนองทัน
น้ําปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนใน
ตําบลห่างไกล
จากโรคภัยไข้
เจบ็

สํานักงาน
ปลัด

21

ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ
เด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพและ
ร่างกายที่แข็งแรง

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

      20,000       20,000       20,000       20,000 ส่งเสริมและ
สนับสนุนสุขภาพเด็ก
และเยาวชน

เด็กและ
เยาวชนมี
สุขภาพและ
ร่างกายที่
แข็งแรง

สํานักงาน
ปลัด

22

จดัซ้ืออปุกรณ์ออกกําลังกาย เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
ร่างกายที่แข็งแรง

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

      20,000       20,000       20,000       20,000 จดัซ้ืออปุกรณ์ออก
กําลังกายให้เพียงพอ
กบัความต้องการของ
ประชาชน

ประชาชนมี
สุขภาพและ
ร่างกายที่
แข็งแรง

สํานักงาน
ปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จงัหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

23

ซ่อมแซมสนามกฬีาวอลเล่
บอลและตะกร้อ

เพือ่ให้มีสถานที่
ออกกําลังที่ดีและ
เพียงพอ

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

      10,000       10,000       10,000       10,000 ซ่อมแซมสนามกฬีา
วอลเล่บอลและตะกร้อ

มีสถานที่ออก
กําลังที่ดีและ
เพียงพอ

สํานักงาน
ปลัด

24

ส่งเสริมและพัฒนากฬีา
เยาวชนและประชาชน

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
ร่างกายที่แข็งแรง

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

      20,000       20,000       20,000       20,000 ส่งเสริมและพัฒนา
กฬีาเยาวชนและ
ประชาชน

ประชาชนมี
สุขภาพและ
ร่างกายที่
แข็งแรง

สํานักงาน
ปลัด

25

โครงการธนาคารขยะบ้าน
สองคอน หมู่ 5 (ขยะทองคํา
 นําชุมชนแห่งความเกือ้กลู)

เพือ่ส่งเสริมการ
บริหารจดัการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ

เขตพืน้ที่ 
จํานวน 13 
หมู่บ้าน

      20,000       20,000       20,000       20,000 ส่งเสริมธนาคารขยะ
บ้านสองคอน หมู่ 5 
(ขยะทองคํา นํา
ชุมชนแห่งความ
เกือ้กลู)

การบริหาร
จดัการขยะมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงาน
ปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

1

จ่ายเบี้ยยังชพีผุ้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อเพิ่มรายได้ ผู้สุงอายุ ผู้
พกิารและผู้ป่วย
เอดส์ ในเข
ตําบลหนองทัน
น้ํา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วย
เอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
กฏหมายทุกราย

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบียยยังชีพ
เพื่อใช้ในการ
ดํารงชิวิต

สํานักงานปลัด

2

โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปุวยเอดส์
 และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร
และผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้สามารถ
ชว่ยเหลือตนเอง

พื้นที่รับผิดชอบ
 13 หมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถให้กบั
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วย
เอดส์

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส์มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตน

สํานักงานปลัด

4

โครงการจัดกจิกรรมสาหรับ
เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กมี
พฒันาการการ
เรียนรู้ที่ดี

พื้นที่รับผิดชอบ
 13 หมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 สร้างแรงจงูใจให้เด็ก
อยากเป็นคนดี

สร้างกจิกรรมให้
เด็กและเยาวชน
ให้มีกจิกรรม
ร่วมกนั

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

10

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ตําบลหนองทันน้ํา

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
ของผู้สูงอายุ

พื้นที่รับผิดชอบ
 13 หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อส่งเสริมและสร้าง
กจิกรรมให้ผู้สูงอายุให้มี
จติใจร่าเริง

สร้างกจิกรรมให้
ผู้สูงอายุให้
แสดงออกและมี
จติใจร่างกายที่ดี

สํานักงานปลัด

12
โครงการศูนย์สามวัย เพื่อส่งเสริมกจิกรรม

ของผู้สูงอายุ
พื้นที่รับผิดชอบ
 13 หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 สร้างความรู้ให้กบับุคคล
 3 วัย

ส่งเสริมกจิกรรม
ให้หรับบุลล 3  วับ

สํานักงานปลัด

13

สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส นางบุญ
เล่ือน โฑธ์ิตา หมู่ที่ 2

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส ให้ได้รับ
ความจาํเป็นขั้นพื้นฐาน
ในการดํารงชีพ

นางบุญเล่ือน โฑธ์ิ
ตา หมู่ที่ 2

      20,000      20,000      20,000      20,000 ช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส

ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

14

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พกิาร หมู่
 7

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส ให้ได้รับ
ความจาํเป็นขั้นพื้นฐาน
ในการดํารงชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
และผู้พกิาร หมู่ 7

      30,000      30,000      30,000      30,000 ช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส

ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
1 โครงการอบรม ส่งเสริมและเพิ่ม

ศักยภาพกลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มศึกยภาพให้กลุ่ม
อาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น

กลุ่มอาชีพในเขต
ตําบลหนองทันน้าํ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพมี
ความรู้ในการ
พฒันากลุ่ม

สํานักงานปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
การทาการเกษตร

เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้
ความรู้ในการทา
การเกษตร

จดัอบรมทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความรู้ใน
การทําเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรมความรู้ใร
การพฒันาการผลิต

สํานักงานปลัด

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล

  - เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร

อบรมกลุ่ม
เกษตรกรภายใน
ตําบลหนองทันน้าํ
และเผยแพร่ข้อมูล
เกีย่วกบัการทํา
เกษตรกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์สนับสนุนถ่ายทอด
เกษตรประจาํตําบล

จดัต้ังศุนย์
ถ่ายทอดเกษตร
ประจาํตําบล
หนองทันน้าํ

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

4 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
ชีวภาพและสารชีวินทรีย์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกษตรกรใน
ตาบลทา
การเกษตรแบบไร้
สารเคมี

50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
ของเกษตรกร

ประชาชนลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น

สํานักงานปลัด

5 โครงการพฒันากองทุนพฒันา
หมู่บ้าน ตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อส่งเสริมกองทุน
พฒันาหมู่บ้าน

กองทุนพฒันา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1-13

100,000 100,000 100,000 100,000 มีกองทุนหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน

เพื่อสร้างกองทุน
พฒันาหมู่บ้านทุก
หมุ่บ้าน

สํานักงานปลัด

6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ และ
ส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจติให้กบัผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 13 
หมู่บ้าน

      30,000      30,000      30,000      30,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจติที่ดี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจติที่ดี

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

7 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาํเภอกดุข้าวปุ้น จงัหวัด
อบุลราชธานี

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

    180,000    180,000    180,000    180,000 ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

ประชาชนที่
เดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

สํานักงานปลัด

8 โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผน
ไทย บ้านหนองทันน้าํ หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพนวดแผน
ไทย

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

9 โครงการตลาดประชารัฐ บ้าน
หนองทันน้าํ หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      20,000      20,000      20,000      20,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

10 โครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
ดอกไม้จนัทร์ บ้านหนองทันน้าํ 
หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพทํา
ดอกไม้จนัทร์

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

11 ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพเพาะเห็ด
ฟาง

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

12 ส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพสาน
ตะกร้าพลาสติก

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

13 ส่งเสริมศูนย์สาธิตเกษตร เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพเกษตร

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      20,000      20,000      20,000      20,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

14 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร หมู่ 3

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

15 ส่งเสริมการศึกษาตามอธัยาศัย 
หมู่ 3

เพื่อส่งเสริมให้ประขา
ชนพฒันาตนเอง

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 มีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึง
ง่ายขึ้น

ประชาชนมี
ความรู้ใหม่ๆ ใน
การพฒันาตนเอง

สํานักงานปลัด

16 ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน หมู่ 3

เพื่อรักษาและสืบทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านถูก
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง

มีปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสืบ
สานต่อ

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

17 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หมู่ 3

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนร่วมกนัอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนร่วมกนั
อนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น

สํานักงานปลัด

18 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพจกัสาน หมู่ 4 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพจกัรสาน

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

19 Big cleaning day หมู่ 4 เพื่อให้ชุมชนสะอาด น่า
อยู่

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ชุมชนสะอาด น่าอยู่ ชุมชนสะอาด น่า
อยู่

สํานักงานปลัด

20 ส่งเสริมอาชีพผลิตหมอนฟกัทอง 
หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพผลิต
หมอนฟกัทอง

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

21 ส่งเสริมอาชีพอฐิบล็อคประสาน 
หมู5่

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพอฐิบล็อค
ประสาน

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

22 ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน หมู่ 5

เพื่อรักษาและสืบทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านถูก
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง

มีปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสืบ
สานต่อ

สํานักงานปลัด

23 ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร หมู่ 6

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

24 ส่งเริมอาชีพกลุ่มสตรี หมู่ 7 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

25 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิตอาหาร
สัตว์ หมู่ 7

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการผลิต
อาหารสัตว์

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

26 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงปลาใน
กระชัง หมู่ 7

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพเล้ียงปลา
ในกระชัง

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

27 ส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ
พื้นบ้าน หมู่ 7

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรัก 
สามัคคีกนั

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีความรัก 
สามัคคีกนั

ประชาชนมีความ
รัก สามัคคีกนั

สํานักงานปลัด

28 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี หมู่ 9 
บ้านแหลมทอง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

29 ส่งเสริมอาชีพปลูกเห็ดในตะกร้า 
หมู่ 9

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพปลูกเห็ด
ในตะกร้า

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

30 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย หมู่ 10

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพแปรรูป
จากกล้วย

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

31 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน หมู่ 11 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชน อบต.
หนองทันน้าํ

      10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564
1 โครงการติดต้ังป้ายจราจร 

ไฟสัญญาณจราจร และกระจก
ทางแยก ในเขตตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อป้องกนัอบุัติเหตุทาง
ถนนในเขตตําบลหนอง
ทันน้าํ

ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จาํนวน
  13  หมู้บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรทางถนน

สํานักงานปลัด

2 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

ประชาชนและ
เยาวชนในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อป้องกนัการติดยาของ
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

สํานักงานปลัด

3 โครงการปลุกฝังจิตสํานึกวัย
ใส ใจชมุชน รอดพน้ยาเสพติด

เพื่อจัดเขา้ค่าย
เยาวชน

เยาวชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อป้องกนัการติดยาของ
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

สํานักงานปลัด

4 จัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ตรวจสารเสพติด

เพื่อให้ตํารวจตรวจ
สารเสพติดกบั
เยาวชนที่เสพสาร
เสพติด

จัดซ้ือสารเสพ
ติดเพื่อมอบให้
สถานีตํารวจ
อําเภอกดุขา้วปุ้น

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อป้องกนัการติดยาของ
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

5 โครงการส่งเสริมกจิการสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลหนองทันน้าํ

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมสภา
เด็กและเยาวชนพฒันา
ด้านสังคมและการ
พฒันาอาชีพมั่นคงสุจริต

เยาวชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อส่งเสริมกจิกรรมสภา
เด็กให้มีบทบาททางสังคม

เพื่อรับฟงัความ
คิดเห็นของเด็ก
และเยาวชน

สํานักงานปลัด

6 โครงการส่งเสริมเผยแพร่
กฎหมายสิทธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสตรี

เพื่อการรณรงค์ส่งเสริม
ป้องกนัการล่วงละเมิด
ด้านสิทธิแรงานหรือหา
ประโยชน์จากเด็กและ
เยาวชนโดยมิชอบหรือ
ผิดกฎหมาย

เยาวชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่ออบรมเร่ืองกฏหมาย
สิทธิเสรีภาพและคุ้มครอง
เด็กและสตรี

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ของเด็ก
และสตรีในเร่ือง
กฎหมาย

สํานักงานปลัด

7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนในเขต
ตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่ออบรมให้ความรุ้
คุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อสร้างความรู้
ในการซ้ือสินค้า

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

8 โครงการจดัสนับสนุนงบประมาณ
กจิกรรม
อปพร.

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั 
อปพร

อปพร.ในเขต
ตําบลหนองทันน้าํ

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั
อบพร

ส่งเสริมความรุ้
ความสามารถของ
 อปพร

สํานักงานปลัด

9 โครงการฝึกทบทวน อปพร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั 
อปพร

อปพร.ในเขต
ตําบลหนองทันน้าํ

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความรุ้ให้กบั อปพร

ส่งเสริมความรุ้
ความสามารถของ
 อปพร

สํานักงานปลัด

11 โครงการจดุตรวจร่วมบริการ
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งทางด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน

พื้นที่รับผิดชอบ 
13  หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน เพื่อลดอบุัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

สํานักงานปลัด

12 โครงการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อเตรียมการแกไ้ข
ป้องกนัสาธารณภัยอนั
อาจจะเกดิขึ้นในตําบล

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่ออบรมให้ความรู้กบั 
อปพร

ส่งเสริมความรุ้
ความสามารถของ
 อปพร

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

13 โครงการจดัหาภาชนะเกบ็กกัน้าฝน เพื่อกกัเกบ็น้าเพื่อ 
อปุโภค บริโภค ในช่วง
ฤดูแล้ง

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีภาชนะกกั
เกบ็น้าํไว้ใช้ในช่วง
หน้าแล้ง

ประชาชนมีน้าํกนิ
น้าํใช้เพยีงพอใจ
ช่วงหน้าแล้ง

สํานักงานปลัด

14 โครงการจดัการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

ป้องกนั และแกป้ัญหา
ไฟป่า

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาไฟป่าลดลง ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกนั และ
แกป้ัญหาไฟป่า

สํานักงานปลัด

15 ป้องกนัและแกป้ัญหายาเสพติด ป้องกนั และแกป้ัญหายา
เสพติดในชุมชน

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

      50,000      50,000      50,000      50,000 ปัญหายาเสพติดลดลง ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกนั และ
แกป้ัญหายาเสพ
ติดในชุมชน

สํานักงานปลัด

16 ติดต้ังป้ายจราจร (สัญญาณเตือน 
และป้ายบอกทาง) ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ 7

ป้องกนั และแกป้ัญหา
อบุัติเหตุ

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

      50,000      50,000      50,000      50,000 อบุัติเหตุลดลง อบุัติเหตุในชุมชน
ลดลง

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยทุศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  

1. ยทุธศาสตร์ที่  4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1  แผนงาน  เกษตร

2561 2562 2563 2564
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

ตาบลให้น่าอยู่
ดอนปู่ตา 100,000 100,000 100,000 100,000 มีทัศนียภาพอทุยานดอน

ปู่ตาที่ดีและสวยงาม
มีภูมิทัศน์ที่ดีและ
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูขาม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ตาบลให้น่าอยู่

ภูขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 มีทัศนียภาพอทุยานดอน
ปู่ตาที่ดีและสวยงาม

มีภูมิทัศน์ที่ดีและ
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.
หนองทันน้าํ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ตาบลให้น่าอยู่

สํานักงาน อบต.
หนองทันน้าํ

100,000 100,000 100,000 100,000 มีทัศนียภาพที่ดีและ
เหมาะสม

มีภูมิทัศน์ที่ดีและ
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

4 โครงการจดักจิกรรมเพื่อสร้างจติ
สานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจติสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 มีทัศนียภาพที่ดีและ
เหมาะสม

มีภูมิทัศน์ที่ดีและ
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

5 โครงการปรับปรุงภุมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
ทันน้าํ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ตาบลให้น่าอยู่

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 มีทัศนียภาพที่ดีและ
เหมาะสม

มีภูมิทัศน์ที่ดีและ
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยทุศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  

1. ยทุธศาสตร์ที่  4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1  แผนงาน  เกษตร

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

6 โครงการจดัทําแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้านสอง
คอน หมู่ 5

เพื่อสร้างจติสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบ 
13 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 มีทัศนียภาพที่ดีและ
เหมาะสม

มีภูมิทัศน์ที่ดีและ
เหมาะสม

สํานักงานปลัด



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและนันทนาการ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารงานจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และนันทนาการ
1.1  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
1 โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทง
เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของ
ท้องถิ่น

จาํนวน  1  
โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อสืบสานประเพณีอนัดี
งามของไทย

สืบสานประเพณี
อนัดีงามของไทย

กองการศึกษา

2 โครงการสืบสานตํานานนมัสการ
ปู่ตา

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของ
ท้องถิ่น

จาํนวน  1  
โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อสืบสานประเพณีอนัดี
งามของไทย

สืบสานประเพณี
อนัดีงามของไทย

กองการศึกษา

3 โครงการสืบสืบสานตํานานเนาภู
ขาม

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของ
ท้องถิ่น

จาํนวน  1  
โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อสืบสานประเพณีอนัดี
งามของไทย

สืบสานประเพณี
อนัดีงามของไทย

กองการศึกษา

4 โครงการจดังานกฬีาท้องถิ่น
สัมพนัธ์

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ของบุคลากร อปท. ใน
เขตอาํเภอกดุข้าวปุ้น

บุคลากรใน 
อบท.อ.กดุข้าวปุ้
นทุกคน

300,000 300,000 300,000 300,000 เพื่อฝึกพฒันาการด้าน
กฬีาของเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองทันน้าํ

เด็กและเยาวชนมี
ร่างกายและ
ทักษะในการเล่น
กฬีา

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและนันทนาการ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารงานจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และนันทนาการ
1.1  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

5 โครงการกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมกฬีาสําหรับ
เยาวชนในเขตตําบล
หนองทันน้าํ

เยาวชนในเขต
ตําบลหนองทันน้าํ

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อฝึกพฒันาการด้าน
กฬีาของเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองทันน้าํ

เด็กและเยาวชนมี
ร่างกายและ
ทักษะในการเล่น
กฬีา

กองการศึกษา

6 โคลงการคลินิกกฬีา เพื่อส่งเสริมกฬีาสําหรับ
เยาวชนในเขตตําบล
หนองทันน้าํ

เยาวชนในเขต
ตําบลหนองทันน้าํ

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อฝึกพฒันาการด้าน
กฬีาของเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองทันน้าํ

เด็กและเยาวชนมี
ร่างกายและ
ทักษะในการเล่น
กฬีา

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลหนองทัน

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของ
ท้องถิ่น

เยาวชนในเขต
ตําบลหนองทันน้าํ

      30,000      30,000      30,000      30,000 เพื่อฝึกพฒันาการด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของ
เด็กและเยาวชนตําบล
หนองทันน้าํ

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม

กองการศึกษา

8 โครงการอนุรักษป์ระเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของ
ท้องถิ่น

ประชาชนในเขต 
อบต. หนองทันน้าํ

      50,000      50,000      50,000      50,000 เพื่อสืบสานประเพณีอนัดี
งามของไทย

สืบสานประเพณี
อนัดีงามของไทย

กองการศึกษา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและนันทนาการ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารงานจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และนันทนาการ
1.1  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด  (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทันน้้า  ต้าบลหนองทันน้้า อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

***********************************************************

9

โครงการสืบสานอนุรักษป์ระเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีเทศ
มหาชาติ (บุญผะเหวด)

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงามของ
ท้องถิ่น

ประชาชนในเขต 
อบต. หนองทันน้าํ

97,000      97,000     97,000     97,000     เพื่อสืบสานประเพณีอนัดี
งามของไทย

สืบสานประเพณี
อนัดีงามของไทย

กองการศึกษา

10

โครงการเตรียมการรับเสด็จ เพื่ออาํนวยความสะดวก
ให้ประชาชนในการรับ
เสด็จ

ประชาชนในเขต 
อบต. หนองทันน้าํ

      30,000      30,000      30,000      30,000 เพื่ออาํนวยความสะดวก
ให้ประชาชนในการรับ
เสด็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรับเสด็จ

กองการศึกษา


