
แบบ ผ.๐๒/๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  - ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี ๑ (สายบ้านหนองบัว - วัดป่า) มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๒ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง ความปลอดภัย หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง ตามรายละเอียด เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

การไฟฟ้าภูมิภาค มีความปลอดภัย

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  พ.ศ.๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒ บ้านท่าหลวง มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายบ้านท่าหลวง - บ้านแก้งอะฮวน) ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒ บ้านท่าหลวง มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายบ้านท่าหลวง - บ้านค่าน้อย) ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๕ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒ บ้านท่าหลวง มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายบ้านท่าหลวง - ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

บ้านม่วงค่าอีสิงห์) การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๖ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ่านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๓   มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายนาส้มมอ - โนนสมบูรณ์) ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ่านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี ๓ (สายนาส้มมอ - ต.ตากแดด) มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๘ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๓  บ้านนาส้มมอ ความปลอดภัย หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง ตามรายละเอียด เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

การไฟฟ้าภูมิภาค มีความปลอดภัย

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๙ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน   เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ ความปลอดภัย หมู่ท่ี  ๔  ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง บ้านโนนสมบูรณ์ เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

ตามรายละเอียด มีความปลอดภัย

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๔ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน บ้านโนนสมบูรณ์ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

ตามรายละเอียด เพ่ิมมากข้ึน

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

สายภูด่านทอง ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

สายข้างโรงเรียน ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  - ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

สายโพธ์ิไทร - ไพรสวรรค์ ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖ บ้านแก้งอะฮวน มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๖ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(จากบ้านนายสุรเชษฐ ภูถนนนอก ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวน ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

ถึง สนามกีฬาต่าบลท่าหลวง ตามรายละเอียด เพ่ิมมากข้ึน

บ้านแก้งอะฮวน) การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑๕ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน   เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ความปลอดภัย หมู่ท่ี  ๖  ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง บ้านแก้งอะฮวน เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

ตามรายละเอียด มีความปลอดภัย

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๖ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๗ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

สายเลิงนกทา - หนองบัว ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๗ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน   เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา ความปลอดภัย หมู่ท่ี  ๗  ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง บ้านเลิงนกทา เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

ตามรายละเอียด มีความปลอดภัย

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๗

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑๘ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

สายทางโค้งไปนาพ่อใหญ่เนียน ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๑๙ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

สายทางโค้งไปนานางบุษบา ครบทุกครัวเรือน ตามรายละเอียด ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ิมมากข้ึน

อ่าเภอตระการพืชผล

๒๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าภายในหมู่บ้าน   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๘ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน บ้านหนองสะโน ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

ตามรายละเอียด เพ่ิมมากข้ึน

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๘

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  หมู่ท่ี  ๙ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรสูง ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้  (สายไปภูเมย) มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๙ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวนใต้ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

ตามรายละเอียด เพ่ิมมากข้ึน

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

๒๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  หมู่ท่ี  ๙ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรสูง ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้  มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๙ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายแก้งอะฮวน - ท่าหลวง) ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวนใต้ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

ตามรายละเอียด เพ่ิมมากข้ึน

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

หน้า ๙๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๒๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  หมู่ท่ี  ๙ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรสูง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้  มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๙ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายถ่้าย่าแบ๋) ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวนใต้ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

ตามรายละเอียด เพ่ิมมากข้ึน

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

๒๔ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน   เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๙ บ้านแก้งอะฮวนใต้ ความปลอดภัย หมู่ท่ี  ๙ ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง บ้านแก้งอะฮวนใต้ เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

ตามรายละเอียด มีความปลอดภัย

การไฟฟ้าภูมิภาค

อ่าเภอตระการพืชผล

๒๔ โครงการ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๐๐

งบประมาณ

รวม  



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/  -  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ประชาชน กลุ่มสามารถ กองสวัสดิการ

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง และพัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรี มีอาชีพและ บริหารจัดการ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี ๒  มีรายได้ และพัฒนากลุ่ม

ให้ได้มาตรฐาน บ้านท่าหลวง เพ่ิมข้ึน ให้มีความเข้มแข็ง

๒ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - ประชาชน กลุ่มสามารถ กองสวัสดิการ

หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ และพัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรี มีอาชีพและ บริหารจัดการ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี ๔ มีรายได้ และพัฒนากลุ่ม

ให้ได้มาตรฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน ให้มีความเข้มแข็ง

๓ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - ประชาชน กลุ่มสามารถ กองสวัสดิการ

หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา และพัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรี มีอาชีพและ บริหารจัดการ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี ๗ มีรายได้ และพัฒนากลุ่ม

ให้ได้มาตรฐาน บ้านเลิงนกทา เพ่ิมข้ึน ให้มีความเข้มแข็ง

๓ โครงการ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ

รวม  



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑ โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือใช้ในการรองรับ ถังขยะ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ่านวนถังขยะ มีท่ีรองรับขยะ ส่านักปลัด

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ขยะจากบ้านเรือน คุณลักษณะตามท่ี ท่ีจัดซ้ือ จากบ้านเรือน

ประชาชนและ อบต.ก่าหนด พ้ืนท่ีสาธารณะ

ท่ีสาธารณะ ชุมชนมีความ

สะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

หน้า  ๑๐๒

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชานี  



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๒ โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือใช้ในการรองรับ ถังขยะ  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ่านวนถังขยะ มีท่ีรองรับขยะ ส่านักปลัด

หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ ขยะจากบ้านเรือน คุณลักษณะตามท่ี ท่ีจัดซ้ือ จากบ้านเรือน

ประชาชนและ อบต.ก่าหนด และพ้ืนท่ี

ท่ีสาธารณะ สาธารณะ

ชุมชนมีความ

สะอาดและเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย

๓ โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือใช้ในการรองรับขยะ ถังขยะ  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ่านวนถังขยะ มีท่ีรองรับขยะ ส่านักปลัด

หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา จากบ้านเรือน คุณลักษณะตามท่ี ท่ีจัดซ้ือ จากบ้านเรือน

ประชาชนและ อบต.ก่าหนด พ้ืนท่ีสาธารณะ

ท่ีสาธารณะ และชุมชนมีความ

สะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

๓ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๐๓

งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑ โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธ เพ่ือเป็นการ ประชาชน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ่าวนประชาชน ประชาชน กอง

บูชา ส่งเสริมคุณธรรม ในเขตต่าบล ในเขตต่าบล ในต่าบล การศึกษาฯ

จริยธรรม และใกล้เคียงเข้าร่วม และใกล้เคียง มีคุณธรรม

เข้าร่วม จริยธรรม

๒ โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนส่านักงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรม เพ่ือเป็นการ กอง

เข้าพรรษา   ในการจัดงาน เทศบาลต่าบล อนุรักษ์ประเพณี การศึกษาฯ

อ่าเภอตระการพืชผล ตระการพืชผล อันดีงามสืบสาน

จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อไป

๒ โครงการ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๐๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชานี  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๑ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือสร้างความ ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กต่าบลท่าหลวง ปลอดภัยให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็ก ท่ีด าาเนินการ สภาพสมบูรณ์

นักเรียนและทรัพย์สิน ต าบลท่าหลวง นักเรียนและ

ของทางราชการ ตามแบบแปลน อบต. ทรัพย์สินของทาง

ก าหนด ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

๒ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือสร้างความปลอดภัย ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์เด็กบ้านเทวัญ ให้กับนักเรียนแล บ้านเทวัญ ท่ีด าาเนินการ สภาพสมบูรณ์

ะทรัพย์สินของทาง ตามแบบแปลน อบต. นักเรียนและ

ราชการ ก าหนด ทรัพย์สินของทาง

ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

หน้า ๑๐๕

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

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

๓ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือศูนย์พัฒนา ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความปลอดภัย ความมีมาตรฐาน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กภายในต่าบล บ้านแก้งอะฮวนใต้ ของเด็ก การศึกษา

บ้านแก้งอะฮวนใต้ ให้น่าอยู่และเหมาะสม

ต่อการเล้ียงดูเด็ก

๓ โครงการ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๐๖

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รวม



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือแก้ไขและลดปัญหา
ติดต้ักล้องวงจรปิด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ติดต้ังกล้องวงจร สามารถแก้ไข กองช่าง

(CCTV) ภายในต่าบล อาชญากรรมและ จุดเส่ียงอันตราย ปิด (CCTV) และลดปัญหา

ยาเสพติดในหมู่บ้านได้ เกณฑ์ราคากลางและ ภายในหมู่บ้าน อาชญากรรม

คุณลักษณะพ้ืนฐาน จ่านวน ๕ จุด และยาเสพติด

ก่าหนดตามท่ี อบต. ในหมู่บ้านได้

ก่าหนด

๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -

๓๖ ๕,๓๑๐,๐๐๐ ๕,๔๑๐,๐๐๐ ๓,๐๑๐,๐๐๐ ๓,๗๑๐,๐๐๐ ๔,๖๖๐,๐๐๐

หน้า ๑๐๗

รวมท้ังส้ิน

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชานี  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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