
ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 400 ม. 960,000 0 0 0 0 ร้อยะละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีถนนเพื่อ กองช่าง

บา้นวงักางฮุง หมู่ที่ 1 พร้อมราง สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก การสัญจรไปมาสะดวกภาย

ระบายน ้า จากบา้นนายสมศักด์ิ (ตามแบบที)่
ที่เทศบาลก้าหนด)

ในหมู่บ้านและลดอบุัติเหตุ

เทพโยธ ีถึงบา้นนางประพศิ อุทา เทศบาลก้าหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 400 ม. 960,000 0 0 0 0 ร้อยะละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีถนนเพื่อ กองช่าง

พร้อมรางระบายน ้า บา้นกดุปลาขาว สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก การสัญจรไปมาสะดวกภาย

หมู่ที่ 9 จากบ้านนางณรงค์ แสวงพันธ์ (ตามแบบที)่
ที่เทศบาลก้าหนด)

ในหมู่บ้านและลดอบุัติเหตุ

ไปถึงบ้านนางบุญเติม ศรีอ่อน เชือ่ม เทศบาลก้าหนด)

ทางถนนเทศบาลเมอืงวารินช้าราบ 
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ง. THAILAND 4.0 ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    แนวทางที ่1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566  ถึง พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่1)  ประจ้าป ีพ.ศ.2566

เทศบาลต้าบลบุง่ไหม  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวดัอุบลราชธานี
ก. สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาเมืองนาอยทูันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวติของประชาชน
ค. ยทุธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ผ.02



ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอ่สร้างถนนดินบา้นทุง่พฒันา เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5.00 ม. ยาว 600 ม. 1,800,000 0 0 0 0 ร้อยะละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีถนนเพื่อ กองช่าง

หมู่ที ่12 จากบ้านนางสาวสายฝน สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก การสัญจรไปมาสะดวกภาย

สายสุวรรณ ไปถึงสามแยกตรงข้าม (ตามแบบที)่
ที่เทศบาลก้าหนด)

ในหมู่บ้านและลดอบุัติเหตุ

บา้นนางบวัสอน พลจันทร์ เทศบาลก้าหนด)

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ยาว  200 เมตร 480,000 0 0 0 0 จ้านวนรางระบายน ้า น ้าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง
คอนกรีตพร้อมตะแกรงปิด ขงับ้านเรือนประชาชน (ตามแบบที)่ ประชาชนและทา้ใหไ้มม่ี

จากบา้นนางบญุเติม ศรีอ่อนไป เทศบาลก้าหนด) แหล่งแพร่พันธุ์เชื อโรค

ถงึบ้านนายณรงค์ แสวงพนัธ์
5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ยาว  200 เมตร 480,000 0 0 0 0 จ้านวนรางระบายน ้า น ้าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

คอนกรีตพร้อมตะแกรงปิด ขงับ้านเรือนประชาชน (ตามแบบที)่ ประชาชนและทา้ใหไ้มม่ี

จากซอยบ้านนายสวัสด์ิ สุนทรารักษ์ เทศบาลก้าหนด) แหล่งแพร่พันธุ์เชื อโรค

ไปบ้านนายไกรสิทธิ์ สุนทรารักษ์
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งบประมาณ

ง. THAILAND 4.0 ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

เทศบาลต้าบลบุง่ไหม  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวดัอุบลราชธานี
ก. สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาเมืองนาอยทูันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวติของประชาชน
ค. ยทุธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    แนวทางที ่1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566  ถึง พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่1)  ประจ้าป ีพ.ศ.2566

ผ.02



ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการกอ่สร้างก้าแพงกนัดิน เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย กอ่สร้างก้าแพงกนั 0 0 480,000 0 0 การพังทลายของดิน ป้องกนัถนนสไลด์ กองช่าง

คอนกรีตซอยขา้งบ้านนายไพศาล ของดินและถนน ดิน ความยาว 200 เมตร และถนนลดลง และท้าใหก้ารคมนาคม

รุ่งเรือง สุดซอย (ตามแบบที่เทศบาล ร้อยละ 80 สะดวกปลอดภัย
ก้าหนด)

7 โครงการกอ่สร้างถนนตัดใหม่ เพือ่กอ่สร้างถนนใหม่ กอ่สร้างถนนตัดใหม่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ประชาชน ประชาชนมีถนนเพื่อ กองช่าง
ขา้งหนองหวายไปวัดกดุระงุม มถีนนสัญจรเพิ่มมากขึ น การสัญจรไปมาสะดวกภาย

ในหมู่บ้านและลดอบุัติเหตุ

รวม 7 โครงการ 4,880,000 200,000 680,000 200,000 200,000
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ง. THAILAND 4.0 ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    แนวทางที ่1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566  ถึง พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่1)  ประจ้าป ีพ.ศ.2566

เทศบาลต้าบลบุง่ไหม  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวดัอุบลราชธานี
ก. สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาเมืองนาอยทูันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวติของประชาชน
ค. ยทุธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ผ.02



ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใหม้ีไฟฟา้แสงสวา่งกับ จ้านวน 1 ต้น 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง

พร้อมสายดับ บา้นค้ากลาง หมู่ที่ 7 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลา ประชาชนในพื นที่ได้รับประโยชน์ ด้านไฟฟา้อย่างทั่วถึง กฟภ.อื่นๆ
ซอยกระชังปลา กลางคืน ทกุครัวเรือน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหม้ีไฟฟา้แสงสวา่งกับ จ้านวน 3 ต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง

พร้อมสายดับ บา้นกดุปลาขาว หมูท่ี ่9 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลา ประชาชนในพื นที่ได้รับประโยชน์ ด้านไฟฟา้อย่างทั่วถึง กฟภ.อื่นๆ
เส้นบา้นนายผอง ผิวเงินยวง กลางคืน ทกุครัวเรือน

รวม 2 โครงการ 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
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จ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    แนวทางที ่1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า
 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566  ถึง พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่1)  ประจ้าป ีพ.ศ.2566
เทศบาลต้าบลบุง่ไหม  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวดัอุบลราชธานี

ก. สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาเมืองนาอยทูันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวติของประชาชน
ค. ยทุธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ง. THAILAND 4.0 ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ที ่7

ผ.02



ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ  - เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้าน 1. ผู้สัมผัสอาหาร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 จ้านวนร้าน  - ผู้ประกอบกิจการด้าน ส้านักปลัด

และผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐาน อาหารและผู้สัมผัสอาหารมี  จ้านวน 50 คน อาหารที่ได้รับการอบรม อาหารและผู้สัมผัส งานสาธารณสุข

หลักสุขาภิบาลในเขตต้าบลบุง่ไหม ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 2.ผู้ประกอบกิจการ ผ่านมาตรฐาน สามารถน้าความรู้ไป
การสุขาภบิาลอาหารตาม ด้านอาหาร รุ่นที่ 1 Clean Food Good Test ใช้เป็นแนวทางในการ
หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบ รุ่นที่ 2 พฒันาและปรับปรุง
กจิการและหลักสูตรการอบรม รุ่นที่ 3 สุขลักษณะของสถานที่

ผู้สัมผัสอาหาร จ้านวน รุ่นละ 50 คน จ้าหน่ายอาหารใหไ้ด้
 - เพือ่ให้ร้านอาหาร และแผง มาตรฐานตามหลัก
ลอยจา้หน่ายอาหารได้มาตรฐาน สุขาภบิาลอาหาร
ตามหลักสูตรสุขาภบิาล
 -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เบื องต้นในขั นตอนการตรวจ

สอบสารปนเปื้อนในอาหาร

รวม 1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - 7 -

ง. THAILAND 4.0 ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยนื 
1. ยทุธศาสตร์ที ่2  ยทุธศาตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีด่ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566  ถึง พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่1)  ประจ้าป ีพ.ศ.2566

เทศบาลต้าบลบุง่ไหม  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวดัอุบลราชธานี
ก. สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2   การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
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