
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 
 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 

--------------------------------------------------------------------- 

 ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนต าบล บ ้านแขม ได ้ด า เน ินการจ ัดท า แผนพ ัฒนาท ้องถิ ่น          
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขมมีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 แล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 และ
ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
    
    ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 

 

           (นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

- - - - ๕๗ ๖๑,๒๐๗,๐๐๐ ๕๗ ๖๑,๒๐๗,๐๐๐ ๕๗ ๖๑,๒๐๗,๐๐๐ 171      183,621,000.00  

- - - - ๕ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๕ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๕ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 15        10,800,000.00    

.

- - - - ๓ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๔๐,๐๐๐ 9           120,000.00         

- - - - ๑๕ ๔,๒๒๕,๐๐๐ ๑๕ ๔,๒๒๕,๐๐๐ ๑๕ ๔,๒๒๕,๐๐๐ 45        12,675,000.00    

- - - - ๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ ๒๐๐,๐๐๐ 21        600,000.00         

- - - - ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 12        3,600,000.00      

๗.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง  - - - - ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 3           60,000.00           

- - - - ๙๒ ๗๐,๔๙๒,๐๐๐ ๙๒ ๗๐,๔๙๒,๐๐๐ ๙๒ ๗๐,๔๙๒,๐๐๐ ๒๗๖ ๒๑๑,๔๗๖,๐๐๐
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แผนพัฒ

นาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติมครัง้ทื่ 1)๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

๒๕๖๒

     การลงทุน  การท่องเที่ยว

     และการแปรรูปสินค้าเกษตร

     บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๒๕๖๔

๖.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ

๒๕๖๑ ๒๕๖๓

๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  การค้า 

       บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  (เพ่ิมเตมิครั้งที่ 1)

        องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม   อ าเภอพิบลูมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีติที่ดี   

๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  

     และรักษาความมั่นคง 

รวม    5    ปี

     และส่ิงแวดล้อม

     และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

              รวม



ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕๔ 60,527,000      ๕๔ 60,527,000      ๕๔ 60,527,000    ๑๖๒ 181,581,000       

๓ 680,000           ๓ 680,000           ๓ 680,000        ๙ 2,040,000           
๕๗ 61,207,000      ๕๗ 61,207,000     ๕๗ 61,207,000   171      183,621,000      

    การลงทุน  การท่องเที่ยว

๓ 3,500,000         ๓ 3,500,000        ๓ 3,500,000      ๙ 10,500,000         

๒ 100,000           ๒ 100,000           ๒ 100,000        ๖ 300,000              
๕ 3,600,000        ๕ 3,600,000       ๕ 3,600,000     ๑๕ 10,800,000        

     และการแปรรูปสนิค้าเกษตร

3 40,000             3 40,000             3 40,000           ๙ 120,000              
3 40,000             3 40,000            3 40,000          ๙ 120,000             

1 100,000 1 100,000 1 100,000 ๓ 300,000              
12 4,105,000 12 4,105,000 12 4,105,000 ๓๖ 12,315,000         
2 20,000 2 20,000 2 20,000 ๖ 60,000                
15 4,225,000 15 4,225,000 15 4,225,000 ๔๕ 12,675,000        

แผนพัฒ
นาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติมครัง้ทื่ 1)

๒๕๖๓

๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  การค้า 

๑.๑  เคหะชมุชน

๑.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รวม

4.3  การเกษตร

     แผนงาน

รวม    5    ปี๒๕๖๑ ๒๕๖๒

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  (เพ่ิมเตมิครั้งที่ 1)

๒๕๖๕
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๔.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวติที่ด ี  

        องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม   อ าเภอพิบลูมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

              รวม

     และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

๔.1  การรักษาความสงบภายใน 

      แผนงาน

    แผนงาน

๑.๒  การศึกษา

2.2  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

๒.๑  บริหารงานทั่วไป

              รวม

    แผนงาน

๓.1  การเกษตร

4.2  สาธารณสุข  

              รวม

๒๕๖๔

๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตร  



ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

     และสิ่งแวดลอ้ม

๓ 120,000           ๓ 120,000           ๓ 120,000        ๙ 360,000              

4 80,000             4 80,000             4 80,000           ๑๒ 240,000              

๗ 200,000           ๗ 200,000          ๗ 200,000        ๒๑ 600,000             

     บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์

- - - - ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒ 3,600,000           

- - - - ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒ 3,600,000          

๗.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเสริมสร้าง  

     และรักษาความมั่นคง 

- - - - ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ 60,000               

- - - - ๙๒ ๗๐,๔๙๒,๐๐๐ ๙๒ ๗๐,๔๙๒,๐๐๐ ๙๒ ๗๐,๔๙๒,๐๐๐ 276      211,476,000      

๖.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาระบบ

              รวม

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  (เพ่ิมเตมิครั้งที่ 1)

๕.2  การเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๕. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์

        องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม   อ าเภอพิบลูมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

          รวมทั้งสิ้น  ๗ ยทุธศาสตร์

               รวม

     แผนงาน

               รวม

7.1  การรักษาความสงบภายใน

๒๕๖๔

๖.๑  บริหารงานทั่วไป

     แนวทางพัฒนา

๕.1  บริหารงานทั่วไป

       บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
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๒๕๖๓ รวม    5    ปี๒๕๖๕ แผนพัฒ
นาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติมครัง้ทื่ 1)

     แผนงาน



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑ - - 1,06๐,๐๐๐ 1,06๐,๐๐๐ 1,06๐,๐๐๐ กองช่าง

2 - - 3,18๐,๐๐๐ 3,18๐,๐๐๐ 3,18๐,๐๐๐ กองช่าง

3 - - 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ กองช่าง

4 - - 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ กองช่าง

5 - - 212,๐๐๐ 212,๐๐๐ 212,๐๐๐ กองช่าง

6 - - 65๐,๐๐๐ 65๐,๐๐๐ 65๐,๐๐๐ กองช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย
ยาว   1,5๐๐     เมตร

ที่ โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านโนนสวรรค์  เส้นไปชลประทาน ทิศ
เหนือของวดั (ด้านประตูโขงวดั)

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ 
บ้านโนนสวรรค์ ทุกเส้นภายในหมู่บ้าน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลลัพท์)

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัยยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พืน้ที่ด าเนินการ 2,000 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

หนา  ๐.๑๕  เมตร
ตามแบบ อบต. ก าหนด

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.๐๐ เมตร

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๔.๐๐ เมตร

โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. หมู่
ที่๗ บ้านแขมเหนือ ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5.๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๗ 
บ้านแขมเหนือ เส้นรอบหมู่บ้าน

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ตามแบบ  อบต. ก าหนด

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย
ยาว 100.00  เมตร
หนา  ๐.๑๕  เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัยยาว   2,0๐๐  เมตร

หนา  ๐.๑๕  เมตร

พืน้ที่ด าเนินการ 10,500 ตารางเมตร

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5.๐๐ เมตร

ยาว   5,0๐๐  เมตร
หนา  ๐.๑๕  เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6
บ้านแขมใต้ ไปหมู่ที่ ๗ บ้านแขมเหนือ
ไปหมู่ที่ 1 บ้านอ่างหิน้อย(เส้นสายหลัก)

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย
บ้านแขมใต้ เส้นบ้านแขมใต้ ยาว   2,2๐๐  เมตร
ไปคลอง 4 อาร์ หนา  ๐.๑๕  เมตร

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)
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ตามแบบ  อบต. ก าหนด

ตามแบบ  อบต. ก าหนด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4.๐๐ เมตร ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๗ - - 5,565,๐๐๐ 5,565,๐๐๐ 5,565,๐๐๐ กองช่าง

8 - - 10,00๐,๐๐๐ 10,00๐,๐๐๐ 10,00๐,๐๐๐ กองช่าง

9 - - 41๐,๐๐๐ 41๐,๐๐๐ 41๐,๐๐๐ กองช่าง

10 - - ๗,๐๐๐,๐๐0 ๗,๐๐๐,๐๐0 ๗,๐๐๐,๐๐0 กองช่าง

11 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๒ - - 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ กองช่าง

13 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5.๐๐ เมตร

งบประมาณ

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย

ยาว   2,๕๐๐  เมตร

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยาง
 หมู่ที่ ๗ บ้านแขมเหนือ เส้นสายหลัก 
หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 1

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกขึ้นยาว   2,1๐๐  เมตร

หนา  ๐.๑๕  เมตร
ตามแบบ  อบต. ก าหนด

กวา้ง 6.๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๗ 
บ้านแขมเหนือ เส้นดอนโอง3อาร์

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลลัพท์)

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่
 ๘ บ้านดอนนาเยยี เส้นหลักของหมู่บ้าน

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5.๐๐ เมตร ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย
ยาว   2,00๐  เมตร
หนา  ๐.๑๕  เมตร

ตามแบบ  อบต. ก าหนด
ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย
กวา้ง ๕.๐๐ เมตร

ยาว 1,5๐๐ เมตร
ตามแบบ  อบต. ก าหนด

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนดิน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖  บ้านแขมใต้   
เส้นหน้าโรงเรียนบ้านแขมใต้ ถึงหน้าที่
ท าการ อบต.บ้านแขม

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง

ยาว   5๐๐  เมตร
ตามแบบ  อบต. ก าหนด

กวา้ง 3.๐๐ เมตร 
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างหินน้อย 
เส้นร่องบก

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง 

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ยาว  5๐๐ เมตร
ตามแบบ อบต. ก าหนด

ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

กวา้ง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑,0๐๐  เมตร

ตามแบบ  อบต. ก าหนด

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนนาเยยี 
เส้นประปาหมู่บ้าน

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทางที่ได้
ด าเนินการและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย
กวา้ง 4.๐๐ เมตร

บ้านอ่างหินน้อย ตัดถนนเส้นใหม่
เส้นร่องอ่าง

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) (ผลลัพท์) รบัผิดชอบหลัก

๑๔ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๕ - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

16 - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

17 - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๘ - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

๑๙ โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง
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เพือ่จดัให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนใช้ในการออก

ก าลังกาย
หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยยี

โครงการเทลานคอนกรีต

ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม

โครงการปรับปรุงศาลาวดั
หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหินน้อย

 - เส้นสายหลักไปต าบลอ่างศิลา

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)
       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา คสล.  โครงการถมสระน้ าสาธารณะ - ลานกีฬา ลานกฬีาที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

สมบรูณ์เอนกประสงค์ของหมู่บา้น

จ านวน  1 แหง่

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

เพือ่จัดใหม้ีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนใช้ในการออกก าลัง

กายหรือกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

เทลาน คสล.ของหมู่บ้าน ลานกฬีาที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

สมบรูณ์หนา 0.10 เมตร

 - เส้นหมู่ที่ 1 ไป หมู่ที่ 7

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

โครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงเมรุประจ าวดับ้านนาชุม หมู่ที่ 5

เพือ่จดัให้มีฌาปนสถาน   
ในการประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

ระยะทาง 1,000 เมตร

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีศาลาใน
การประกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนาของหมู่บา้น

ปรับปรุงศาลาวดั หมู่ที่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ศาลาในการ

ประกอบพธิีกรรม
ทางศาสนาของ

หมู่บา้น

 หมู่ที่ 1  บ้านอ่างหินน้อย

 - เส้นซอยป๋าคาน

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึงและเกิด

ความปลอดภยัใน
ชีวติ

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวติ

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศาลาวดับ้านหนอง
ส าราญได้มาตรฐาน

บา้นหนองส าราญ

จ านวน 1 แหง่ ตามแบบ อบต.

กอ่สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง

สาขาพิบูลมังสาหาร

วดัมีฌาปนสถานใน
การประกอบพิธี

ฌาปนกจิศพ ปลอดภัย
เมรุประจ าวดับา้นนาชุม

ตามแบบ อบต.

เมรุที่ด าเนินการ
ได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัย

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๒๐ - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

๒๑ - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐

๒๒ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

๒๓ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง
หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม

๒๕ โครงการเพิม่ไฟฟ้าสายดับ - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง
หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
(ผลลัพท์)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวติ

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ

 - เส้นข้างวดัไปซอยปลาหลด สาขาพิบูลมังสาหาร

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ
 - เส้นซอยเศรษฐกิจ ระยะทาง 1,000 เมตร

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ

ระยะทาง 1,000 เมตร

(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวติ

 หมู่ที่ 2  บ้านโนนสวรรค์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาพิบูลมังสาหาร

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

 - เส้นซอยวงษาไชย หมูที่ 2 ไปหมู่ที่ 5
 บ้านนาชุม

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวติ

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวติ

ไฟฟ้าส่อง สวา่งภายใน

ครัวเรือนในพืน้ที่
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึงและเกิด
ความปลอดภัย

ในชีวติ

 หมู่ที่ 3  บ้านหนองส าราญ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 - เส้นภูกระแต สาขาพิบูลมังสาหาร

 - เส้นรอบหมู่บ้าน

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองคูณ (สายดับ) ภายในหมู่บ้าน

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวติ

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

 1) เส้นหนองมะเกลือ
 2) เส้นร่องปลาหลด

 5) เส้นวดัป่า

 3) เส้นนาชุมไปโนนสวรรค์
 4) เส้นห้วยกวา้ง

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่บ้าน

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๒๖ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

๒๗ - - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ กองช่าง

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยยี

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยยี

๓๐ - - 2,3๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ กองช่าง

55
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)
       รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร

ตามทางแยก ทางเส่ียง ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านแขมเหนือ

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง

(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า)

มีไฟฟา้แสง
สวา่งใช้อย่าง

เพยีงพอ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาพิบูลมังสาหาร

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

มีไฟฟ้าแสง
สวา่งใช้อยา่ง

เพียงพอ

ติดต้ังกระจกโค้งจราจร ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลได้รับ
ความสะดวกและ

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ

ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลได้รับ
ความสะดวกและ

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ

มีไฟฟ้าแสง
สวา่งใช้อยา่ง

เพียงพอ

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาพิบูลมังสาหาร

สาขาพิบูลมังสาหาร

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 - เส้นป่าช้า

 - เส้นสายนายายจ าปา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์

ประชาชนในพืน้ที่มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอยา่ง

เพียงพอ

ประชาชนในพืน้ที่มีไฟฟ้า
แสงสวา่งใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ครัวเรือนในพืน้ที่มี
ไฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึงและเกิด

ความปลอดภยัใน
ชีวติ

หมู่ที่ 7 บ้านแขมเหนือ

 - ตามทางแยกของถนนภายในหมู่บ้าน

(ผลผลิตของโครงการ)

ครัวเรือนในพืน้ที่
มีน้ าประปาใช้
งานตลอดปี

ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลได้รับ
ความสะดวกและ

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ

มีไฟฟ้าแสง
สวา่งใช้อยา่ง

เพียงพอ

วัตถุประสงค์

มีน้ าใช้
อุปโภค-

บริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะไดร้บังบประมาณ

ขนาด 7 ลบ.ม. 

เป้าหมาย
โครงการ

(ผลลัพท์)

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๓๑ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๓๒ - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๓๓ - - 2,30๐,๐๐๐ 2,30๐,๐๐๐ 2,30๐,๐๐๐ กองช่าง

๓๔ - - ๑,๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๓๕ - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

36 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง 56

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง

ขนาด 7 ลบ.ม.

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่
 1 บ้านอ่างหินน้อย เส้นหลังโรงเรียน

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก่อสร้างระบบประปา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

(ผลลัพท์)

 - เส้นนาชุมไปหนองคูณ
 - เส้นหนองมะเกลือ

โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้

ประชาชนในพืน้ที่มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอยา่ง

เพียงพอ

มีน้ าใช้
อุปโภค-

บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างระบบประปาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยยี

 - เส้นบ้าน ส.อบต. บุญศรี

น้ าไหลสะดวกยิง่ขึ้นเมื่อ
ปรับปรุงร่องน้ าทางน้ าไหล

น้ าไหลสะดวก
ยิ่งขึ้นเมื่อ

ปรับปรุงร่อง
น้ าทางน้ าไหลตามแบบ อบต. ก าหนด

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาชนในพืน้ที่มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอยา่ง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา มีน้ าใช้
อุปโภค-

บริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ครัวเรือนในพืน้ที่
มีน้ าประปาใช้
งานตลอดปีและหอถัง บา้นหนองส าราญ หมู่ที่ 3

ประชาชนในพืน้ที่มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอยา่ง

เพียงพอ

โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ

(ผลผลิตของโครงการ)

มีน้ าใช้
อุปโภค-

บริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ครัวเรือนในพืน้ที่
มีน้ าประปาใช้
งานตลอดปี

มีน้ าใช้
อุปโภค-

บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังพืน้ที่ภายใน

ต าบลและมีน้ าไวใ้ช้
ในการเกษตร

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
น้ าประปาใช้งาน

ตลอดปี

ประชาชนในพืน้ที่มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอยา่ง

เพียงพอ

วางท่อ Ø0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านแขม
เหนือ

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
น้ าประปาใช้งาน

ตลอดปี

มีน้ าใช้
อุปโภค-

บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ า
ระบบประปา

ประชาชนในพืน้ที่มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอยา่ง

เพียงพอ

ขนาด 7 ลบ.ม. 

(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า)

ครัวเรือนในพืน้ที่มี
น้ าประปาใช้งาน

ตลอดปี

ระยะวางท่อยาว 500 เมตร

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

37 - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

38 - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐

๓๙
- -

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

40 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
- -

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ กองช่าง

ฝายน้ าล้นแบบมีประตูเปิด - ปิด

 หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม 

 - ฝายกั้นน้ าห้วยกวา้ง (วงัท่าม้า)
41 - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ระบบน้ าประปาที่สะดวก

ในการใช้อุปโภค-บริโภค

57

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ

ท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหล่ียม

หมู่ที่ 4  บ้านหนองคูณ
ซอยสายหนองแสง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่
 2 บ้านโนนสวรรค์ เส้นหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่
 5 บ้านนาชุม

โครงการ

น้ าไหลสะดวกยิง่ขึ้นเมื่อ
ปรับปรุงร่องน้ าทางน้ าไหล

วางท่อ Ø0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ าไหลสะดวก
ยิ่งขึ้นเมื่อ

ปรับปรุงร่อง
น้ าทางน้ าไหล

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังพืน้ที่ภายใน

ต าบลและมีน้ าไวใ้ช้
ในการเกษตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านแขมเหนือ

ตามแบบ อบต. ก าหนด

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มี
เส้นทางการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างท่อหลอดเหล่ียม คสล. น้ าไหลสะดวก
ยิ่งขึ้นเมื่อ

ปรับปรุงร่องน้ า
ทางน้ าไหล

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐานทางหลวงหรือ

แบบมาตรฐานส าหรับ อปท.)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะวางท่อยาว 500 เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

วางท่อ Ø0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก
พื้นที่ภายในต าบลและ

ตามแบบ อบต. ก าหนด

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลลัพท์)

โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้าน
ดอนนาเยยี ภายในหมู่บ้าน

น้ าไหลสะดวก
ยิ่งขึ้นเมื่อ

ปรับปรุงร่องน้ า
ทางน้ าไหล

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

บ่อบาดาล/ตรวจสอบตาม 

สภาพพืน้ที่ 

ลดปญัหาน้ าท่วม
ขังพืน้ที่ภายใน

ต าบลและมีน้ าไวใ้ช้
ในการเกษตร

ระยะวางท่อยาว 500 เมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

น้ าไหลสะดวกยิง่ขึ้นเมื่อ
ปรับปรุงร่องน้ าทางน้ าไหล

มีน้ าไวใ้ช้ในการเกษตร

ระบบ
น้ าประปาที่

สะดวกในการ
ใช้อุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ฝาย คสล.ตามแบบ อบต.ก าหนด

ฝายน้ าล้น
แบบมีประตู
เปิด-ปิดที่ได้
มาตรฐานหรือตามแบบมาตรฐานอื่นๆ

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังพืน้ที่ภายใน

ต าบลและมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาล้างเปา่

ฝายน้ าล้นแบบมีประตู
เปิด-ปิดที่ได้มาตรฐาน

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

42 - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ กองช่าง

43 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

44 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

45 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

46 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

47
- -

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

48
- -

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง 58

จ านวนร้อยละ
ที่ประหยัด
พลังงานได้

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื
แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 6  บ้านแขมใต้

หมู่ที่ 5  บ้านนาชุม

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ 

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื

แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ จ านวนร้อยละ
ที่ประหยัด
พลังงานได้

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ 

แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหินน้อย

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างฝาย คสล. ตามแบบ อบต. 
ก าหนด หรือตามแบบมาตรฐาน

จ านวนร้อยละ
ที่ประหยัด
พลังงานได้

จ านวนร้อยละ
ที่ประหยัด
พลังงานได้

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยพะไล 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยยี (ที่นาของนาย
อภิสิทธิ)์

ฝายชลอน้ า คสล.ได้
มาตรฐาน

จ านวนร้อยละ
ที่ประหยัด
พลังงานได้

จ านวนร้อยละ
ที่ประหยัด
พลังงานได้

ฝายชลอน้ า 
คสล.ได้

มาตรฐาน

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
พืน้ที่ภายในต าบล
และมีน้ าไวใ้ช้ใน

การเกษตร

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ 

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื

ภายในหมู่บา้น

ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ 

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสวา่งโซลาเซลล์ 

(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 4  บ้านหนองคูณ

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื
ภายในหมู่บา้นแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์)

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์)

หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลลัพท์)

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

49 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

50
- -

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

51
- -

2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ กองช่าง

52 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

53 - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองช่าง

54 - - 26๐,๐๐๐ 26๐,๐๐๐ 26๐,๐๐๐ กองช่าง

59

เป้าหมาย

โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟ้า เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟ้า

(ผลผลิตของโครงการ) (ผลลัพท์)

หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ ภายในหมู่บ้าน

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

จ านวนร้อย
ละที่ประหยัด
พลังงานได้

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื

ลดปัญหาการเกดิ
ขยะและต าบลบ้าน
แขมเป็นชุมชนน่าอยู่

ไม่มีมลพิษ

ลดปัญหาการเกดิ
ขยะและต าบลบ้าน
แขมเป็นชุมชนน่าอยู่

ไม่มีมลพิษ

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ก าหนด

ยาว 27.00 เมตร

โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จา่ย

ภายในหมู่บ้านได้

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง จ านวนร้อย
ละที่ประหยัด
พลังงานได้แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) โซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 8  บ้านดอนนาเยยี

สามารถรักษาความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม
และมีพลังงานใช้อยา่ง

ยัง่ยนื
แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) โซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 7  บ้านแขมเหนือ

จ านวนร้อย
ละที่ประหยัด
พลังงานได้

(เขตป่าช้า)

หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจ า

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหินน้อย

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจ า

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)

จ านวนร้อยละของขยะที่
ลดลง

ก่อสร้างเตาเผาขยะ คสล. 

ตามแบบมาตรฐานอื่นๆ

จ านวนร้อยละ
ของขยะที่ลดลง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ

จ านวนร้อยละของขยะที่
ลดลง

ก่อสร้างเตาเผาขยะ คสล.ประจ า จ านวนร้อยละ
ของขยะที่ลดลง

หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ก าหนด

วัตถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก
และความปลอดภยั

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพือ่เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน

ที่มาติดต่อราชการ

โรงจอดรถจ านวน 1 หลัง ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ทีม่าติดต่อ
ราชการ



แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่  2  การส่งเสรมิการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
     1.2    แผนงานการศึกษา

ที่ ตวัชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑ - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

๒ - - 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

๓ - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

60

เพือ่ใหเ้ด็กเล็ก
มีอาคาร 

สถานที่ที่ได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแขม 

อาคารขนาด 6X12 เมตร

(ผลลัพท์)

มีอาคาร สถานที่ที่
เพยีงพอต่อการ
จัดการเรียนการ

สอน

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเตมิครั้งที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม  อ าเภอพิบลูมงัสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

มีอาคาร สถานที่ที่
เพยีงพอต่อการ
จัดการเรียนการ

สอน

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองส าราญ 
หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2

มีอาคาร สถานที่ที่
เพยีงพอต่อการ
จัดการเรียนการ

สอน

เป้าหมาย งบประมาณ

เพือ่ให้มีอาคาร สถานที่ที่
ได้มาตรฐานส าหรับการจดั

เรียนการสอน

โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองส าราญ หมู่ที่ 3

เพือ่ให้มีอาคาร สถานที่ที่
ได้มาตรฐานส าหรับการจดั

เรียนการสอน

ซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองส าราญ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแขม 

อาคารขนาด 6X9 เมตร

เพือ่ใหเ้ด็กเล็ก
มีอาคาร 

สถานที่ที่ได้
มาตรฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิม่เติมครั้งที่ 1)

เพือ่ให้มีอาคาร สถานที่ที่
ได้มาตรฐานส าหรับการจดั

เรียนการสอน

ก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองส าราญ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
แขม อาคารขนาด 6X12 เมตร

เพือ่ใหเ้ด็กเล็ก
มีอาคาร 

สถานที่ที่ได้
มาตรฐาน


