
 
 

 
แผนการด าเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

     
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๒๖๗๓ , โทรสาร ๐-๔๕๒๕-๒๖๗๔ 

 



  

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 
----------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแขม  เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผล    ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ข้อ  ๒๖  และข้อ   ๒๗ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขมขึ้น   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
                                                                            

                (ลงชื่อ)                   
                                                   (นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนสามปีและแผนการด าเนินงานของท้องถิ่นเอง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยการรวบรวม
โครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม  ซึ่งเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 

 ผู้บริหารท้องถิ่นสมารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม 

       ตุลาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หลักการและเหตุผล 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 

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

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ขึ้น ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม  ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) / แผนงาน /โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม                          
ในปีงบประมาณ  ๒๕63  เพ่ือให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม  ประกอบด้วย องค์ประกอบ  ๒ ส่วน  ส่วนที่  ๑  บทน า  และส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/
กิจกรรม  ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ ๒๕63  โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

 
*-------------------------------------------------------------------------------* 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

สารบัญ 
 
  หน้า 
ค าน า        
หลักการและเหตุผล              
สารบัญ       
ส่วนที ่ ๑ บทน า                      

- จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน ๑ 
- วัตถุประสงค ์            ๑ 
- ขั้นตอนในการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงาน                               ๑ 
- ประโยชนข์องการจดัท าแผนการด าเนินงาน                4 

ส่วนที ่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                                              
- บัญชีสรปุงบหนา้แผนการด าเนินงาน 5 
- แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕63                                           ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม

เพื่อจา่ยเปน็ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร หอ้งประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม ต าบลบา้นแขม  อ าเภอ
พบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดอาคารกว้าง 8.00  
เมตร  ยาว 21.00 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
เปน็เงิน 70,000  บาท   - เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  หนา้ที่   88 ล าดับที่  150

70,000.00    ทีท่ าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

กองช่าง

10

แบบ ผด.02
ส่วนที ่ 2

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 สถานที่
ด าเนินการ



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารห้องน้ า - 
ห้องส้วม ภายในทีท่ าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

เพื่อจา่ยเปน็รปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารหอ้งน้ า - หอ้งส้วม 
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม ต าบลบา้น
แขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดกว้าง 
4.00  เมตร  ยาว 4.50  เมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และปา้ยโครงการ
หลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอยีดตาม
แบบ  อบต.  ก าหนด)  เปน็เงิน  320,000  บาท   - เปน็ไป
ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หนา้ที่  88 ล าดับ
ที ่ 150

320,000.00  ทีท่ าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

กองช่าง

11

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท 
โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ระดับต าบล ที่
ท าการ อบต.บ้านแขม

เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างค่ากอ่สร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท 
โครงการลานกฬีาเอนกประสงค์ระดับต าบล ที่ท าการ อบต.บา้น
แขม ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัด
อบุลราชธานี  ขนาดกว้าง 10.00  เมตร  ยาว 18.00 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการส่งเสริมกฬีา การกฬีาแหง่
ประเทศไทย) เปน็เงิน 65,000  บาท   - เปน็ไปตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที่   95  
ล าดับที่  185

65,000.00    ทีท่ าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

กองช่าง

12

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 สถานที่
ด าเนินการ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล โครงการ
ลานกีฬาเอนกประสงค์ระดับต าบล ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม

เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างสนามวอลเลยบ์อล โครงการลานกฬีา
เอนกประสงค์ระดับต าบล ที่ท าการ อบต.บา้นแขม ต าบลบา้น
แขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดกว้าง 
13.00  เมตร  ยาว 22.00 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานการส่งเสริมกฬีา การกฬีาแหง่ประเทศไทย) พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย
โครงการหลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บา้นแขมก าหนด) เปน็เงิน 115,000  บาท   - 
เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที่   95  
ล าดับที่  186

115,000.00  ทีท่ าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

กองช่าง

13

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 สถานที่
ด าเนินการ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ค่าชดเชยงานก่อสร้าง เพื่อจา่ยเปน็ค่าชดเชยงานกอ่สร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า k)  เปน็ไปตามหนงัสือส านกังบประมาณ ที ่ นร  0407/ว 
85  ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2541 - เปน็ไปตามหนงัสือส านกั
เลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2532   - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)   หนา้ที่   95   ล าดับที่  184

50,000.00    ทีท่ าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที ่2  ต าบลบ้านแขม อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2
  ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 
ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  3.00  เมตร โครงหลังคาเหล็ก
มงุด้วยหลังคาเหล็กรีดลอนชนเิคลือบสี พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และปา้ยโครงการ
หลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอยีดตาม
แบบ  อบต.  ก าหนด)  เปน็เงิน 110,000  บาท   - เปน็ไป
ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)   หนา้ที่  86  ล าดับ
ที ่ 142

110,000.00  หมู่ที ่2 บ้าน
โนนสวรรค์ 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

14

แบบ ผด.02

 สถานที่
ด าเนินการ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วย  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการล้อมร้ัวศาลาประชาคม หมู่ที ่2 บ้าน
โนนสวรรค์ ต าบลบ้านแขม อ าเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าล้อมร้ัวศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บา้นโนนสวรรค์  
ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี   
ระยะยาว  40.00  เมตร ใชเ้สาร้ัว คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 4" 
ราวร้ัวเหล็กกล่องขนาด 1" X 2" ทาสี ติดไมร้ะแนงไมฝ้า
ส าเร็จรูปขชนาด 6 นิ้ว (รายละเอยีดตามแบบ  อบต.  ก าหนด)  
เปน็เงิน  60,000  บาท  - เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  หนา้ที่  87  ล าดับที่  145

60,000.00    หมู่ที ่2 บ้าน
โนนสวรรค์ 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

15

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

 สถานที่
ด าเนินการ



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 7  บ้านแขมเหนือ ต าบลบ้านแขม  อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร  จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างตามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7  บา้นแขมเหนอื ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  
จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ระยะทางยาว  148.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที ่ คสล.  ไมน่อ้ยกว่า 592.00  ตร.ม.  ลงและกลบเกล่ีย
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองขา้งกว้างขา้งละ  0.50  เมตร  ปริมาณ
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  30.00 ลบ.ม. พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และปา้ยโครงการ
หลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอยีดตาม
แบบ  อบต.  ก าหนด)  เปน็เงิน  300,000  บาท   - เปน็ไป
ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หนา้ที่  66 ล าดับ
ที ่ 32

300,000.00  หมู่ที ่7 บ้าน
แขมเหนือ 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

16

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านอ่างหินน้อย - แก่งไฮ - คลอง 3 อาร์ หมู่ที่
 1  บ้านอ่างหินน้อย ต าบลบ้านแขม  อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร  จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นอา่งหนิ
นอ้ย - แกง่ไฮ - คลอง 3 อาร์ หมู่ที่ 1  ต าบลบา้นแขม  อ าเภอ
พบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ระยะทางยาว 51.50  เมตร  หนา  0.10  
เมตร  หรือมพีื้นที ่ คสล.  ไมน่อ้ยกว่า 206.00  ตร.ม.  ลงและ
กลบเกล่ียลูกรังไหล่ทางทั้งสองขา้งกว้างขา้งละ  0.50  เมตร  
ปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า  12.00 ลบ.ม.  พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และ
ปา้ยโครงการหลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย 
(รายละเอยีดตามแบบ  อบต.  ก าหนด) เปน็เงิน  107,000  
บาท   - เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึ
ปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หนา้ที่  61  ล าดับที่  4

107,000.00  หมู่ที ่1 บ้าน
อ่างหินน้อย 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

17

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
 ทล.2172 - บ้านหนองส าราญ - คลอง
ชลประทาน หมู่ที ่3 บ้านหนองส าราญ ต าบล
บ้านแขม  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวดั
อุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.2172
 - บา้นหนองส าราญ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บา้นหนอง
ส าราญ  ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัด
อบุลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  98.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที ่ คสล.  ไม่
นอ้ยกว่า 392.00  ตร.ม.  ลงและกลบเกล่ียลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองขา้งกว้างขา้งละ  0.50  เมตร  ปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า  
20.00 ลบ.ม.  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการขณะ
ด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และปา้ยโครงการหลังด าเนนิการ
แล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอยีดตามแบบ  อบต.  
ก าหนด)  เปน็เงิน  200,000  บาท   - เปน็ไปตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที่  63 ล าดับ
ที ่ 13

200,000.00  หมู่ที ่3  
บ้านหนอง
ส าราญ 

ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

18

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 3
 อาร์ หมู่ที ่1 บ้านอ่างหินน้อย ต าบลบ้าน
แขม  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวดั
อุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าขยายคอนกรีตเสริมเหล็กขา้มคลอง 3 อาร์ หมู่ที่ 
1 บา้นอา่งหนินอ้ย  ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  
จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  ระยะยาว  
50.00  เมตร  หนา  0.30  เมตร พร้อมติดต้ังราวจบั/กนัตก 
ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ขา้ง  (รายละเอยีดตามแบบ  อบต.  
ก าหนด)  เปน็เงิน  39,000  บาท   - เปน็ไปตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที่  86  ล าดับ
ที ่ 140

39,000.00    หมู่ที ่1 บ้าน
อ่างหินน้อย 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

19

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

แบบ ผด.02

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านแขมใต้ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่
 6  บ้านแขมใต้ ต าบลบ้านแขม  อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร  จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บา้นแขมใต้ - บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6  บา้นแขมใต้ ต าบลบา้น
แขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธาน ีขนาดกว้าง 
0.50  - 1.00  เมตร  ระยะทางยาว  758.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมพีื้นที ่ คสล.  ไมน่อ้ยกว่า  758.00  ตร.
ม.  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  
1  ปา้ย และปา้ยโครงการหลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 
ปา้ย (รายละเอยีดตามแบบ  อบต.  ก าหนด)    เปน็เงิน  
360,000  บาท   - เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
จนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หนา้ที่  65  ล าดับที่  29

360,000.00  หมู่ที ่6 บ้าน
แขมใต้  

ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

20

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการขยายมุมเล้ียวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางเข้า ศพด.บ้านหนองส าราญ หมู่ที ่3 
บ้านหนองส าราญ ต าบลบ้านแขม อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี 

เพื่อจา่ยเปน็ค่าขยายมมุเล้ียวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเขา้ ศพด.บา้นหนองส าราญ หมู่ที่ 3 บา้นหนองส าราญ 
ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 
ขนาดมมุเล้ียวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 45.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงและกลบเกล่ียลูกรังไหล่ทางกว้าง 
0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า 2.00 ลบ.ม. (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.ก าหนด) เปน็เงินจ านวน 20,000 บาท   - 
เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที่  95  
ล าดับที่  187

20,000.00    หมู่ที ่3 
บ้านหนอง
ส าราญ 

ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

21

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

แบบ ผด.02

                      พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕62

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการติดต้ังราวเหล็กทางข้ามแก่งไฮ หมู่ที ่1
  บ้านอ่างหินน้อย ต าบลบ้านแขม  อ าเภอ
พิบูลมังสาหา ร จังหวดัอุบลราชธานี

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังราวเหล็กทางข้ามแก่งไฮ หมู่ที ่1  บ้าน
อ่างหินน้อย ต าบลบ้านแขม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวดั
อุบลราชธาน ีขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
จ านวน 1 ข้าง ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว (รายละเอียด
ตามแบบ  อบต.  ก าหนด)    เป็นเงิน  20,000 บาท   - 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึง
ปัจจุบัน  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หน้าที ่ 95  ล าดับที่  188

20,000.00    หมู่ที ่1 บ้าน
อ่างหินน้อย 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

22

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

แบบ ผด.02

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการซ่อมแซม ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่
 2 บ้านโนนสวรรค์ ต าบลบ้านแขม  อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร  จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซม ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บา้น
โนนสวรรค์ ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัด
อบุลราชธานี  งานลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.07 เมตร 
จ านวน 310.00  ตารางเมตร วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด 
0.30 เมตร จ านวน 34  ทอ่น บอ่พกัส าเร็จรูปพร้อมฝาปดิ 
ขนาด 0.60 X 0.60 เมตร จ านวน 9.00 บอ่ พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และ
ปา้ยโครงการหลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย 
(รายละเอยีดตามแบบ  อบต.  ก าหนด)  เปน็เงิน จ านวน 
140,000 บาท    - เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
จนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หนา้ที่ 87 ล าดับที่  144

140,000.00  หมู่ที ่2 บ้าน
โนนสวรรค์ 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

23

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยจงร่วมใจ
 หมู่ที ่1 บ้านอ่างหินน้อย ต าบลบ้านแขม  
อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยจงร่วมใจ หมู่ที่ 1 
บา้นอา่งหนินอ้ย ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวัด
อบุลราชธาน ี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
470.00 เมตร งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิมจ านวน 
1,410.00 ตร.ม. งานผิวทางลูกรังปรับเกล่ียแต่ง จ านวน 
497.00 ลูกบาศ์กเมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
เปน็เงิน 94,000 บาท  เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
จนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)   หนา้ที่  71 ล าดับที่  62

94,000.00    หมู่ที ่1 บ้าน
อ่างหินน้อย 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

24

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนนา
เยีย - บ้านหนองส าราญ (ซอยเศรษฐกิจ) หมู่ที่
 8 บ้านดอนนาเยีย ต าบลบ้านแขม อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นดอนนาเยยี - บา้น
หนองส าราญ (ซอยเศรษฐกจิ) หมู่ที่ 8 บา้นดอนนาเยยี  ต าบล
บา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900.00 เมตร  งาน
เกรดปรับแต่งผิวทางเดิม จ านวน 7,600.00 ตร.ม. งานดินถม
คันทางบด จ านวน 1,215.00 ลบ. ม. งานผิวงานลูกรังปรับ
เกล่ียแต่ง จ านวน 477.00 ลบ.ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และปา้ยโครงการ
หลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอยีดตาม
แบบ  อบต.  ก าหนด)เปน็เงิน 320,000 บาท  เปน็ไปตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หนา้ที่  82 ล าดับ
ที ่ 118

320,000.00  หมู่ที ่8 บ้าน
ดอนนาเยีย 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

25

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

แบบ ผด.02

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ส าราญ - บ้านหนองคูณ หมู่ที ่4 บ้านหนองคูณ
 ต าบลบ้านแขม  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นหนองส าราญ - บา้น
หนองคูณ หมู่ที่ 4 บา้นหนองคูณ ต าบลบา้นแขม  อ าเภอ
พบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,200.00 เมตร งานเกรดปรับแต่ง
ผิวทางเดิม จ านวน 8,800.00 ตารางเมตร งานถมดินคันทาง
บดอดัแนน่ จ านวน 1,100.00 ลูกบาศ์กเมตร งานผิวทางลูกรัง
ปรับเกล่ียแต่ง จ านวน 488.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย และ
ปา้ยโครงการหลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) เปน็เงินจ านวน 
300,000 บาท    -เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
จนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หนา้ที่  77  ล าดับที่  91

300,000.00  หมู่ที ่4 
บ้านหนอง
ส าราญ 

ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

26

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบหมู่บ้าน
ทิศตะวนัออก หมู่ที ่1  บ้านอ่างหินน้อย 
ต าบลบ้านแขม  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวดั
อุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบหมู่บา้นทศิ
ตะวันออก หมู่ที่ 1  บา้นอา่งหนินอ้ย ต าบลบา้นแขม  อ าเภอ
พบิลูมงัสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร งานเกรดปรับแต่งผิว
ทางเดิม จ านวน 900.00 ตารางเมตร งานผิวทางลูกรังปรับ
เกล่ียแต่ง จ านวน 317.00 ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ก าหนด) เปน็เงินจ านวน 60,000 บาท    -เปน็ไป
ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที่  72  ล าดับ
ที ่ 64

60,000.00    หมู่ที ่1 บ้าน
อ่างหินน้อย 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

27

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่
 5 บ้านนาชุม ต าบลบ้านแขม  อ าเภอพิบูลมัง
สาหาร  จังหวดัอุบลราชธานี

เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นนา
ชมุ ต าบลบา้นแขม  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวัด
อบุลราชธานี  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
โครงหลังคาเหล็กมงุด้วยหลังคาเหล็กรีดลอนชนดิเคลือบสี พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการขณะด าเนนิการ จ านวน  1  ปา้ย 
และปา้ยโครงการหลังด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปา้ย 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) เปน็เงินจ านวน 
250,000 บาท    -เปน็ไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
จนถงึปจัจบุนั  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หนา้ที่  87  ล าดับที่  146

250,000.00  หมู่ที ่5 
บ้านนาชุม 
ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง

28

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง

เพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรองแบบส าหรับเอกชน  นติิบคุคล  หรือ
บคุคลภายนอกในการรับรองแบบแปลนงานกอ่สร้างที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแขม ด าเนนิการออกแบบ  - เปน็ไปตาม
หนงัสือคณะกรรมการวินจิฉยัปญัหา ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 
112 ลงวันที่ 5 มนีาคม 2561  - เปน็ไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
 9 ธันวาคม 2559  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)หนา้ที่  94  ล าดับที่  180

50,000.00   - กองช่าง
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 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.1   แผนงานเคหะและชุมชน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พิบูลมังสาหาร

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พิบูลมังสาหาร ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ า สายบ้านหนองส าราญ - บ้านหนองคูณ  หมู่ที ่3  บ้าน
หนองส าราญ  ต าบลบ้านแขม  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
จังหวดัอุบลราชธาน ีเป็นเงิน 100,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่ 89   ล าดับที่  155

100,000.00  หมู่ที ่3 
บ้านหนอง
ส าราญ 

ต าบลบ้าน
แขม อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร
 จังหวดั

อุบลราชธานี

กองช่าง
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 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
     ๑.2    แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แขม ตามแบบแปลนที ่อบต.บ้านแขมก าหนด  ต าบลบ้าน
แขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี  เป็น
เงินจ านวน 80,000 บาท   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ทีแ่ก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที ่96  ล าดับที่ 2

80,000.00    ศพด.จ านวน
 5 แห่ง ของ

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลบ้านแขม

กองการศึกษาฯ
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 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ด าเนนิงานกจิกรรมตามโครงการฯ โดยมค่ีาใชจ้า่ยประกอบด้วย 
ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนนิโครงการฯ - เปน็ไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557   - 
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หนา้ที่ 
99  ล าดับที่ 1

20,000.00    ต าบลบ้าน
แขม

ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 4 วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 3  การเกษตร  และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  และการแปรรูปสินค้าเกษตร
     3.1  แผนงานการเกษตร
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บริการและ ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 5,000.00     ส านักงานปลัด
ถ่ายทอดเทคโนโลยรการเกษตรประจ าต าบล

๒ วสัดุการเกษตร ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 5,000.00     ส านักงานปลัด

     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคลีนิกเกษตรเคล่ือนที่ ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 5,000.00     ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

 ที่ท าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบา้นแขม
 ต าบลบ้าน

แขม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

 ต าบลบ้าน
แขม



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ
มีทักษะชีวติเพือ่การอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน
๒ ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาล จัดหาพาหนะส่งเด็กไปสถานพยาบาล 4,000.00     ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ที่

3 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯ 232,000.00 ร.ร.บา้นอา่งหนินอ้ยกองการศึกษาฯ

4 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านหนองคูณ อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯ 280,000.00 ร.ร.บ้านหนองคูณกองการศึกษาฯ

5 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านนาชุม อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯ 660,000.00 ร.ร.บ้านนาชุม กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านแขมใต้ อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯ 548,000.00 ร.ร.บ้านแขมใต้ กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านแขมเหนือ อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯ 332,000.00 ร.ร.บ้านแขมเหนือกองการศึกษาฯ
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
       4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 543,900.00 ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ
858,030.00                                      จ านวน 5 แห่ง

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 188,700.00 ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ
(ศพด.5 แห่ง)

ค่าหนังสือเรียน จัดสรรให้นักเรียน 22,200.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ
(ศพด.5 แห่ง)

ค่าอปุกรณ์การเรียน จดัสรรใหน้กัเรียน 22,200.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ
(ศพด.5 แห่ง)

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน จดัสรรใหน้กัเรียน 33,300.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ
(ศพด.5 แห่ง)

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้นักเรียน 47,730.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ
(ศพด.5 แห่ง)

9 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนา ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 20,000.00    อบต.บ้านแขม กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 44,073.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ

212,700.00                                      บ้านโนนสวรรค์
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 42,157.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ

บ้านหนองส าราญ
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 47,905.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ

บ้านหนองคูณ
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 47,905.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ

บ้านแขมใต้
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 30,660.00   ศพด.ต าบลบ้านแขมกองการศึกษาฯ

บ้านแขมเหนือ
11 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนถ่ายโอน ค่าอาหารเสริม (นม) 111,140.00 ร.ร.บา้นอา่งหนินอ้ยกองการศึกษาฯ

ภารกิจสังกัด สพฐ.  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย
994,509.00                                      ค่าอาหารเสริม (นม) 134,134.00 ร.ร.บ้านหนองคูณกองการศึกษาฯ

 โรงเรียนบ้านหนองคูณ
ค่าอาหารเสริม (นม) 316,173.00 ร.ร.บ้านนาชุม กองการศึกษาฯ
 โรงเรียนบ้านนาชุม
ค่าอาหารเสริม (นม) 274,017.00 ร.ร.บ้านแขมใต้ กองการศึกษาฯ
 โรงเรียนบ้านแขมใต้
ค่าอาหารเสริม (นม) 159,045.00 ร.ร.บ้านแขมเหนือกองการศึกษาฯ

 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 36

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอพบิลูมงัสาหารตาม อุดหนุนงบประมาณตามโครงการฯ 5,000.00     กองการศึกษา ฯ
โครงการจดังานรัฐพธิี พธิีการ กจิกรรมตามนโยบาย

ของรัฐบาล  และงานประเพณีทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 120,000.00 ต าบลบ้านแขม กองการศึกษา ฯ

๓ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 170,000.00 ต าบลบ้านแขม กองการศึกษา ฯ

4 วสัดุกีฬา จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาหมู่บา้น/ชมุชน เพื่อ 80,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษา ฯ
พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนโดย

ทั่วไปใหม้สุีขภาพและพลานามยัที่ดี

เชน่ ลูกฟตุบอล ตาขา่ย ประตูฟตุบอล

ลูกวอล์เล่ย์บอล  ฯลฯ
๕ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานบวงสรวงพระบ ารุงราษฎร์ ด าเนินงานตามโครงการฯ 30,000.00   อ าเภอพบิูลมังสาหารกองการศึกษา ฯ

(จูมมณี) 
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

 ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที ่อป
พร.ประชาชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
เบือ้งต้น

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๒ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์เพือ่รณรงค์ต้ังจุดสกัดกวาด
ล้างยาเสพติดและมาตรการบังคับทางกฏหมาย
อื่น ๆ

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใชจ้า่ยการด าเนนิงานของศูนยป์ฏบิติัการต่อสู้เพื่อ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 5,000.00     ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด 
เอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม

๒ อุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวดัอุบลราชธานี
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวดัอุบลราชธานี
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ฯ 20,000.00    ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวดั

อุบลราชธานี

ส านักงานปลัด

๓ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพือ่พัฒนา ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด 
คุณภาพชีวติของประชาชนต าบลบ้านแขม

๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด 
ของสตรีด้านอาชีพ

๕ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพ่ึง
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.5  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
โรคไข้เลือดออก

๒ โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 40,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๓ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 40,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๔ เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1  - 8 ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 160,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
 ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

40

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 1   การพัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ที ่6 ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติทีดี่   และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     4.6  แผนงานงบกลาง
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 120,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด 

๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 12,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด 

๓ เงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 5,437,200.00  ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๔ เงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผู้พิการ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 3,869,800.00  ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๕ เงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 18,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

6 เงินส ารองจ่าย ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 202,541.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๗ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 140,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม

๘ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 172,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 41

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ ๔  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

      5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 15,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
รักษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

42

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

 สถานที่
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
     6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนต าบล
เคล่ือนทีเ่พือ่ให้บริการประชาชน

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 150,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

3  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบล

ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

4  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม

 ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63

30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษี ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 15,000.00   ต าบลบ้านแขม กองคลัง
เคลือนที่

6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ ด าเนินงานตามโครงการ ฯ 30,000.00   ต าบลบ้านแขม กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน

43

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
     6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธห์น่วยงาน ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟ้า  ค่าติดต้ังประปา 
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าปรับปรุงและต่อส่ือประชาสัมพันธ ์ค่า
รังวดัทีดิ่นสาธารณประโยชน์

100,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

8 วสัดุส านักงาน  จัดหาวสัดุส านักงานต่างๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอแฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เคร่ือง
เขียน แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ เก้าอี้พลาสติก แผ่นป้าย
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ แผ่นป้ายชื่อ
ส านักงาน ฯลฯ

100,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

44

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  จัดหาวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นแขม เช่น หลอดไฟฟา้ สายไฟ ปล๊ักไฟฟา้ 
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ ล าโพง ไมโครโฟน 
เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทยีม ฯลฯ

30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๑๐ วสัดุงานบ้านงานครัว จัดหาวสัดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแขม เช่น  แปรง  ไม้กวาด ถังแก๊ส  ผ้าปูโต๊ะ 
 ถ้วยชาม  แก้วน้ า จานรอง กระจกเงา น้ าด่ืม ถังรองรับขยะ
 กระติกน้ าแข็งฯลฯ  

20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๑๑ วสัดุก่อสร้าง จัดหาวสัดุก่อสร้าง ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแขม เช่น ไม้ต่าง ๆ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา จอบ 
ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง ฯลฯ

20,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒ วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จดัหาวัสดุพาหนะและขนส่ง ส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นแขม เชน่ ประแจ ยางรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณ
ไฟกระพริบ สายไมล์ แบตเตอร่ี ฯลฯ

40,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

13 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกังานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแขม เชน่ แกส๊หงุต้ม น้ ามนัเชื้อเพลิง น้ ามนัดีเซล 
น้ ามนัเบนซิน น้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ

150,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๑๔ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแขม เช่น ขาต้ังกล้อง พูก่ัน สี 
เมมโมร่ีการ์ด ฯลฯ

5,000.00     ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๑๕ วสัดุคอมพิวเตอร์ จดัหาวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นแขม เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลับผงหมกึส าหรับ
เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แปน้พมิพ ์เมนบอร์ด 
เมา๊ส์ ฯลฯ

30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 วสัดุอื่น จดัหาวัสดุอื่นๆ ส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม
 เชน่ มเิตอร์น้ า - ไฟฟา้ หวัเชื่อมแกส๊ หวัวาล์วเปดิ-ปดิ แกส๊ 
ตะแกรง

5,000.00     ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

๑๗ อดุหนนุเทศบาลกดุชมภ ูตามโครงการจดัต้ังศูนย์
ชว่ยเหลืออ าเภอพบิลูมงัสาหาร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนนุองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

อุดหนุนเทศบาลกุดชุมภูตามโครงการ ฯ 30,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านกังานปลัด

18 วสัดุส านักงาน จดัหาวัสดุส านกังานต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต้องใชใ้นส านกังานเชน่ 
กระดาษ หมกึ ดินสอ แฟม้ ปากกาไมบ้รรทดั ยางลบ  เคร่ือง
เขยีน แบบพมิพ ์ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 

70,000.00   ต าบลบ้านแขม กองคลัง

๑๙ วสัดุคอมพิวเตอร์ จดัหาวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นจานบนัทกึขอ้มลู ตลับผงหมกึ
ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด เมมโมซิบ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่าง ๆ ฯลฯ และอปุกรณ์ 
คอมพวิเตอร์

20,000.00   ต าบลบ้านแขม กองคลัง

๒๐ ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)

22,000.00   ต าบลบ้านแขม กองคลัง
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.2  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม จ านวน
 5 แห่ง

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
5  แห่ง  ได้แก ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองคูณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขมใต้   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแขมเหนือ  จ านวน  ศพด.ละ 1 อัตรา จ านวน  
12  เดือน

120,000.00 ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ

2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธห์น่วยงาน  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ    

20,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.2  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่าบ ารุงรักษาและแซ่อมแซม 30,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ

4 วสัดุคอมพิวเตอร์ จดัหาวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นจานบนัทกึขอ้มลู ตลับผงหมกึ
ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด เมมโมร่ีชบิ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ  และอปุกรณ์
คอมพวิเตอร์ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมี
อายกุารใชง้านไมย่นืนาน  ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึค่าใชจ้า่ยที่ต้องช าระพร้อมกนั เชน่
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง เปน็ต้น     

25,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  โทรทัศน์  ตู้เย็น  โต๊ะ  
เก้าอี ้เคร่ืองเสียง ฯลฯ     



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.2  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 วสัดุส านักงาน จัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในส านักงานเช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ แฟม้ ปากกาไม้บรรทดั ยางลบ  เคร่ือง
เขียน แบบพมิพ์ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ติดต้ัง เปน็ต้น

30,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ

6 วสัดุงานบ้านงานครัว จัดหาวสัดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแขม เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 
กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ

25,000.00   ต าบลบ้านแขม กองการศึกษาฯ
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.3 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานกู้ชพีฉกุเฉนิ  จ านวน  
6  อตัรา  จ านวน  12  เดือน  เปน็ไปตามพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบญัญติัการแพทย์
ฉกุเฉนิ พ.ศ.2551  ประกาศสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิ  เร่ือง
หลักเกณฑ์การสนบัสนนุการด าเนนิงานบริหารจดัการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.2553  หนงัสือ มท 0891.3/ว 
2826 ลงวันที ่ 17 ก.ย. 2553  หนงัสือ  มท 0808.2/ว 
7120  ลงวันที ่ 9 ธ.ค. 2559 

432,000.00 ต าบลบ้านแขม ส านักปลัด

51

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.3 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว ์ทัง้ทีม่ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  โดยท า
การส ารวจปีละ 2 คร้ัง  ตัวละ 6 บาท/ปี  ตามเงินอุดหนุน
ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์  เป็นไปตามหนังสือ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวนัที่ 5 ก.ค. 2561

6,000.00     ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด

52

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วสัดุก่อสร้าง จดัหาวัสดุกอ่สร้าง เชน่ เหล็ก หนิ ปนู 10,000.00   ต าบลบ้านแขม ส านักงานปลัด
ทราย อฐิ ไม ้กระเบื้อง ตะป ูสังกะสี

ทอ่น้ า อปุกรณ์ประปา และอปุกรณ์

ไฟฟา้ต่าง ๆ ฯลฯ ที่จ าเปน็เพื่อปอ้งกนั

และบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในเบื้องต้น และใชใ้นราชการ

อบตบ้านแขม ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมอีายกุารใชง้านไม่

ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน

สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงค่าใช้จ่าย

ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี

ค่าติดต้ัง เปน็ต้น
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.5  แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ค่าจา้งเหมาบริการบนัทกึขอ้มลู จ านวน 1  อตัรา 108,000.00 ต าบลบ้านแขม กองช่าง
2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าใชจ้า่ยเพอืใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เชน่ ค่ารับรองแบบ ค่าจา้งเหมา

จดัเกบ็ขอ้มลู ค่าจา้งเหมา ส ารวจและขดุเจาะ ฯลฯ
40,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง

๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแขม เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่
 ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองปร้ินเตอร์ เปน็ต้น

50,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง

4 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จดัหาวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 50,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง
เชน่ วัสดุไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ ชดุโคมไฟถนน

บลัเตอร์ ปล๊ักไฟสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

5 วสัดุก่อสร้าง จดัหาวัสดุกอ่สร้าง 50,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง
เชน่ ทอ่น้ าประปา พวีีซี หรือทอ่เหล็ก

กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปนูซีเมนต์ ฯลฯ

54

แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม   อ าเภอพบิลูมงัสาหาร   จงัหวัดอบุลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.5  แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ วสัดุส านักงาน 30,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง

7 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จดัหาวัสดุพาหนะและขนส่ง เชน่ แบตเตอร่ี 10,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง
ยางนอก ยางใน สายไมค์ เพลา หวัเทยีน

กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ ารถยนต์ ฯลฯ

ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตาม

ปกติมอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน ส้ินเปลือง

หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อนัส้ัน รวมถงึค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกนั

เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดต้ัง เปน็ต้น
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

จดัหาวัสดุส านกังานต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต้องใชใ้นส านกังานเชน่ 
กระดาษ หมกึ ดินสอ แฟม้ ปากกาไมบ้รรทดั ยางลบ  เคร่ือง
เขยีน แบบพมิพ ์ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน  ส้ินเปลือง 
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึ
ค่าใชจ้า่ยที่ต้องช าระพร้อมกนั เชน่ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง 
เปน็ต้น



ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที่  6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่  3  การจดัระเบยีบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      6.5  แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ งบประมาณ
ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เชน่ น้ ามนั 10,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง
ดีเซล น้ ามนักา๊ด น้ ามนัเบนซิล น้ ามนัเตา

น้ ามันเคร่ือง น้ ามันจารบี น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

ส าหรับรถยนต์ เคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองจักรกล

ก่อสร้าง เป็นต้น

๙ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 5,000.00     ต าบลบ้านแขม กองช่าง
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน สี ฟิล์ม .
แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ ฟวิเจอร์บอร์ด

กระดาษชาร์ท ผ้าเขยีนปา้ย ฯลฯ
๑๐ วสัดุคอมพิวเตอร์ จดัหาวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นจานบนัทกึ 15,000.00   ต าบลบ้านแขม กองช่าง

ขอ้มลู ตลับผงหมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์
เมนบอร์ด เมมโมรีซิบ ปร้ินเตอร์ จอมอนิเตอร์
อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เคร่ืองอา่นและบนัทกึ
ขอ้มลู แบบต่าง ๆ ฯลฯ

11 วสัดุอื่น จดัหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเ่ขา้ลักษณะวัสดุตาม 5,000.00     ต าบลบ้านแขม กองช่าง
ประเภทรายจา่ย เชน่ มเิตอร์น้ า - ไฟฟา้
หวัเชื่อมแกส๊ หวัวาล์วเปดิ-ปดิ แกส๊ ตะแกรง
กนัสวะ ถงึขยะ ฯลฯ
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแขม   อ าเภอพบิลูมงัสาหาร   จงัหวัดอบุลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง  และรักษาความมั่นคง 
     7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ด าเนินงานตามโครงการฯ 20,000.00   ส านักงานปลัด
แก่บุคลากรและประชาชน

๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน ด าเนินงานตามโครงการฯ 20,000.00   ส านักงานปลัด
การทุจริตในหน่วยงาน

๓ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ด าเนินงานตามโครงการฯ 300,000.00 ส านักงานปลัด

     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของ ด าเนินงานตามโครงการฯ 30,000.00   ส านักงานปลัด
ชาติและส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธปิไตย
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

 ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม

 ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม

 ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

 ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง  และรักษาความมั่นคง 
     7.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนและสร้างเครือข่าย ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 10,000.00   ส านักงานปลัด 
องค์กรชุมชน

๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ 20,000.00   ส านักงานปลัด 
พัฒนาและการจัดเวทีประชาคม
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แบบ ผด.02
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม

 ทีท่ าการ 
อบต.บ้านแขม

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕63
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก จัดหาเก้าอี้พลาสติก จ านวน 200 ตัว 40,000.00   อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด

๒ ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 3 หลัง 16,500.00   อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด

๓ ครุภัณฑ์โต๊ะพับเอนกประสงค์ จัดหาโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 35 ตัว 70,000.00   อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด

4 ครุภัณฑ์พัดลม จัดหาพัดลม  จ านวน 26 ตัว 52,000.00   อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด

1.2  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง เพือ่จัดหาพัดลมพร้อมติดต้ัง จ านวน 8 ตัว 16,000.00   อบต.บ้านแขม กองการศึกษาฯ

1.3  แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จดัหาโต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 โต๊ะ 3,000.00     อบต.บ้านแขม กองช่าง
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แบบ ผด.02/1
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า จดัหาเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 3 เคร่ือง 7,800.00     อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด
๒ ครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จดัหาครุภณัฑ์อปุกรณ์อา่นบตัรแบบเอนกประสงค์ จ านวน 5 

เคร่ือง
3,500.00     อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด

2.2  แผนงานเคหะชุมชน
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)

22,000.00   อบต.บ้านแขม กองช่าง
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แบบ ผด.02/1
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63



ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่ 6  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที ่ 3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครุภัณฑ์เคร่ืองเสียง จดัหาครุภณัฑ์เคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชดุ 45,000.00   อบต.บ้านแขม ส านักงานปลัด

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1  แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์คูลเลอร์น้ าอลูมิเนียม เพือ่จัดหาคูลเลอร์น้ าอลูมิเนียม ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 20
 ลิตร

4,400.00     อบต.บ้านแขม กองการศึกษาฯ
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แบบ ผด.02/1
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวดัอุบลราชธานี

 โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63

โครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
 สถานที่

ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 พ.ศ. ๒๕62                       พ.ศ.๒๕63


