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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
เป้าประสงค์ 1. พัฒนารายได้ครัวเรือน 

2. พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์  ให้เข้มแข็งด้วยตนเอง 
3. พัฒนาด้านการเกษตรด้วยปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตผลทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน 
5. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารส่งเสริมการท าเกษตรกรรม  
6. สร้างผลิตภัณฑ์  GMP 
7. พัฒนาพื้นที่ตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้า  

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพ่ิมขึน้ 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 
-รอ้ยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครัวเรือน  
โดย จัดท าบญัชีครัวเรือน 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้ 
 

3.2 กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
สหกรณ์ ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการ
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
-รอ้ยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

3.3 พัฒนาด้านการเกษตรด้วยทฤษฎีใหม่
การท าเกษตรแบบอินทรีย์ 

-รอ้ยละของเกษตรกรท าเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

3.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ใช้
เทคโนโลยีสื่อสารในการท าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนรว่มกิจกรรมเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปรมิาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 

3.5 สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรให้
เป็นเอกลักษณ์ของนาจะหลวย 

-ร้อยละของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

3.6 พัฒนาตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้า
ให้เพียงพอ 

-สถานที่น าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : ส านักปลัดเทศบาล 
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ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2)ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2565 
  ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  ประเด็นการพัมนาที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นการพัฒนาที ่1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ 
 3.  ส่งเสริมและจัดสวัสดิการทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 4.  คนปลอดภัยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ   
 5.  ป้องกันสัตว์ปลอดโรค 
 6.  สนับสนุนกองทุน สปสช. ระดับต าบล 
 ตัวชีวั้ดระดับเป้าประสงค์ 

- รอ้ยละของจ านวนโครงการทัง้หมดทีป่ระสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น 
- รอ้ยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของเด็กอายุ 3 -5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไปตาม     
  หลักเกณฑ์มาตจรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาชุมชนให้รู้จักป้องกันตนเองและส่งเสริม
สนับสนุนภารกิจ อปพร. 

- ร้อยละของ อปพร. และผู้มีส่วนร่วมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 

4.2 จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอและ
ไดม้าตรฐานด้านการศึกษา 

- ร้อยละของเด็กอายุ 3 -5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการ
ด้านการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตจรฐานของ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

4.3 จัดให้มีสวัสดิการทางสังคม ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพ่ิมข้ึน 

4.4  ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อทั้งในคนและ
สัตว์ 

- จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัรักษาโรคเพ่ิมขึ้น 
- ปริมาณเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

4.5  ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน สปสช.ระดับต าบล - ปรมิาณผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธาน ี5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ  
          พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ 1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน 
 2. ไฟฟ่าเพียงพอทุกครัวเรือน 
 3. มีอุปโภคบริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอ 
 4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ิมขึน้ 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการทีส่อดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตวัชีวั้ดระดับกลยุทธ์ 

5.1พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย เช่น 
ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 

-รอ้ยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ าเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของโครงการทีส่อดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

5.2 ส่งเสริมใฟ้มีไฟฟ้าเพียงพอทุกค
รังเรือนและไฟฟ้าส่องส่วางอย่าง
ทั่วถึง 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟ้าลดลง 
-รอ้ยละของโครงการทีส่อดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

5.3 ส่งเสริมและจัดหาให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอทั่วถึง 

-ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาใช้เพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-รอ้ยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการสือสารให้เพียงพอและ
ทันสมัย 

-รอ้ยละของการพัฒนาเทศโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
6)ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองคกร 
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรเทศบาลมีคุณภาพและมีความรู้ 
 2. การบริหารจัดการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 4. มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการบริการสาธารณะให้เพียงพอและทั่วถึง 
 ตัวชีวั้ดระดับเป้าประสงค์ 

-รอ้ยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพ่ิมขึน้ 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดเีพ่ิมขึ้น 
-รอ้ยละของประชาชนที่ใช้บริการงานต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาบุคลากรเทศบาลให้มีสมรรถนะขดีความสามารถและ
ความรู้ในการบริการประชาชน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 

6.2 การบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล - ร้อยละของพนักงานเทศบาลใช้หลักธรรมมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

6.3 การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการบริหาร
จัดการรายจ่ายให้ประหยัดและคุ้มคา่ 

-ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา      
ที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษเีพ่ิมข้ึน 

6.4 จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการบริการสาธารณะให้
เพียงพอและทั่วถึง 

-ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง :กองคลัง :กองการศึกษา:ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมยัให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
          ประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเดน็การพัฒนาที ่2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
6)ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2.3จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 - เทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นองค์กรรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สร้างเมือง 
น่าอยู่ สนับสนุนให้มีสังคมชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้ประชาชนร่วมพัฒนา
เทศบาลของตน ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดบั 

- ตั้งเป้าหมายชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 - จัดภารกิจของเทศบาลที่มีอยู่ให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 - บรหิารจัดการทรพัยากรทีม่ีจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

บทบาทของเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. ผู้บริหาร  
      -รับผิดชอบนโยบาย ติดตามประเมนิผล 
      - สร้างความเข้าใจระหว่างภาคีพัฒนา( ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน) 
 2. เจ้าหน้าทีใ่นระดับปฏิบัติงาน 
      - เป็นบุคลากรมืออาชีพ ร่วมเป็นคณะท างาน เป็นผู้ประสานที่ดี มีความเป็นนานาชาติ 

3. ประชาชนผู้รับบริการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย  

      - รว่มเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 
      - หนว่ยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
               -  เทศบาลต าบลนาจะหลวยจัดระบบฐานข้อมูล เป็นผู้สนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้
เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวิต
ประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างความเข้มแข็งของฐาน
เศษรฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความเสมอภาค

ทางสังคม 
2)ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิคุณภาพชิวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3)แผนพฒันาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร ์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว 

3)แผนพฒันาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

5)แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิง
บูรณาการ 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของ
ชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 

5)แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ท ี2 แก้ไขปัญหาความยากจน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความมัน่คง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและเทคโนโยลี 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2)ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 
 
 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 
 
 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัการน้ าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 
 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

- 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในอนาคต เกิดจาก

สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนท าให้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยสรุป ดังนี้ 

 
 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านการบริหาร 
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
    1.5 มกีารก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นในพ้ืนที่ 
    1.7 มกีารวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พ้ืนที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดรูป
ที่ดิน ท าให้ เทศบาลไม่มีอ านาจที่จะออกข้อก าหนดหรือ
ออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ไดเ้ต็มพ้ืนที่  บางส่วนอยู่นอก
เขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง การก่อสร้างอาคาร 
ต่าง ๆ จึงไม่มีการควบคุม 
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
  2.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้อบต.มีอ านาจในการบริหารจัดการงานได้
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกจิมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ  
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
   2.1 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯบาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการก ากับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ีที่มีอ านาจหนา้ที่
ทับซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทว่งที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจนมักถูก ส านักงานตรวจ
เงนิแผ่นดินทกัท้วงเสมอ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 2.5 การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 

ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลจากสว่นภูมิภาค 
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เขา้ใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมกีารโอน (ย้าย) บ่อย ท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เปน็
อ านาจหน้าที่ทีต่้องท าและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคกีารมีส่วนร่วม
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
3.4 ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการท างานในภาพรวมของเทศบาล 
    3.5 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ขาดทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน  

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
 

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมอืงการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้าง อ านาจหนา้ที่ ท าให้บทบาทการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความส าคัญกบัการพัฒนาพื้นที่ (Area - 
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ  

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซง ทางการเมือง การเมอืงขาดเสถียรภาพส่งผล
ต่อการด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
     

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขัน้ต่ า 300 บาท 
    2.5 มีแหล่งพืชเศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์(ปาล์มน้ ามนั 
ยางพารา มันส าปะหลัง) 
    2.6 มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
    2.7 มีภูมิอากาศที่ดี 
    2.8 อยู่ใกล้แหล่งพืชเศรษฐกิจ(ลูกส ารอง (หมากจอง) ไม้พยุง) 
    2.9 อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลใหก้ารพฒันาไม่
ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภคเช่น น้ ามันข้าวสารอาหารแห้ง          
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไมค่งที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมใีนการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
    2.5 เศรษฐกิจชุมชนไม่เข้มแข็ง 
    2.5 ประชาชนส่วนใหญ่ การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.6 เกดิภัยพิบัตเิช่น ภัยแล้ง ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 
    2.7 อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
    2.8  การคมนาคมไมส่ะดวก 

 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศกึษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนยก์ารเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ 
    3.4 เป็นถิ่นวัฒนธรรมสี่เผา่(ส่วย  ไทย  ลาว  เขมร) 
    3.5 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
    3.2 ประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกบัจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรพัยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรบักระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
    3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

4. นโยบายรัฐบาล 
   4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
   4.2 ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 
      - ค่าแรงงานขัน้ต่ า 300 บาท 
      - ปริญญาตรีมีรายไดเ้ดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
      - มาตรการป้องกนัการคอรัปชั่นและการทุจริต 
   4.3 ยกระดับราคาสนิค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายสว่นใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้
จริง 

5. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
    5.2 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
     

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล น้ าเสียจากครัวเรือน 
    5.2 ปัญหาแหล่งทิ้งขยะและประชาชนขาดจิตส านึก
ในการจัดการขยะ 
    5.4 ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมยัท าใหก้ารปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆและให้บริการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบคุลากรทีม่ีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 ด้านความเสมอภาคทาง
สังคม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลดัเทศบาล  

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  

3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างคามเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดัเทศบาล  

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักปลดัเทศบาล  
4 ด้านสรา้งความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา   

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ส านักปลดัเทศบาล  
  บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลดัเทศบาล  

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างคามเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดัเทศบาล  

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานงบกลาง ส านักปลดัเทศบาล/
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกจิ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

6 ด้านการพัฒนาองค์กร บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลดัเทศบาล  
    กองคลัง  
รวม รวม 6 ยุทธศาสตร ์     รวม  4 ด้วน รวม 11 แผนงาน  รวม 5 หน่วยงาน รวม 1 หนว่ยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการ(แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    1.1) แผนงานเคหะ
และชุมชน 
    1.2) แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 

24 
 
1 

 
 
 
 

5,682,600.00 
 

30,000.00 

 
 
 
 

24 
 
1 

 
 
 
 

5,682,600.00 
 

30,000.00 

 
 
 
 

24 
 
1 

 
 
 
 

5,824,900.00 
 

30,000.00 

 
 
 
 

24 
 
1 

 
 
 
 

5,824,900.00 
 

30,000.00 

 
 
 
 

54 
 

11 

 
 
 
 

5,824,900.00 
 

30,000.00 

 
 
 
 

120 
 
5 

 
 
 
 

28,839,900.00 
 

150,000.00 

รวม 25 5,712,600.00 25 5,712,600.00 25 5,854,900.00 25 5,854,900.00 25 5,854,900.00 125 28,989,900.00 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความเสมอภาคทาง
สังคม 
    2.1) แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
    2.2) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

13 
 

18 

 
 
 

7,304,000.00 
 

9,260,000.00 
 

 
 
 

13 
 

18 

 
 
 

7,324,000.00 
 

9,260,000.00 

 
 
 

13 
 

18 

 
 
 

7,324,000.00 
 

9,260,000.00 

 
 
 

13 
 

18 

 
 
 

7,324,000.00 
 

9,260,000.00 

 
 
 

13 
 

18 

 
 
 

7,324,000.00 
 

9,260,000.00 

 
 
 

65 
 

90 

 
 
 

37,530,000.00 
 

46,300,000.00 

รวม 31 16,654,000.00 31 16,584,000.00 31 17,344,000.00 31 17,344,000.00 31 17,344,000.00 155 85,180,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการ( ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
 
1 

 
 

100,000.00 

 
 
1 

 
 

100,000.00 

 
 
1 

 
 

100,000.00 

 
 
1 

 
 

100,000.00 

 
 
1 

 
 

100,000.00 

 
 
5 

 
 

500,000.00 
รวม 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   4.1) แผนงานการศึกษา 
   4.2) แผนงานสาธารณสุข 
   4.3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   4.4) แผนงานงบกลาง 
   4.5) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   4.6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

26 
11 
6 
4 
19 
1 

 
 

11,755,000.00 
873,400.00 

1,010,000.00 
10,706,000.00 
2,720,000.00 

40,000.00 

 
 

26 
11 
6 
4 
19 
1 

 
 

11,775,000.00 
873,400.00 

1,010,000.00 
11,706,000.00 
2,720,000.00 

40,000.00 

 
 

26 
11 
6 
4 
19 
1 

 
 

12,095,000.00 
873,400.00 

1,010,000.00 
13,006,000.00 
2,720,000.00 

40,000.00 
 

 
 

26 
11 
6 
4 
19 
1 

 
 

12,115,000.00 
878,400.00 

1,010,000.00 
14,806,000.00 
2,720,000.00 

40,000.00 

 
 

26 
11 
6 
4 
19 
1 

 
 

12,115,000.00 
883,400.00 

1,010,000.00 
15,806,000.00 
2,720,000.00 

40,000.00 

 
 

130 
55 
30 
20 
95 
5 

 
 

59,855,000.00 
4,382,000.00 
5,050,000.00 

66,030,000.00 
13,600,000.00 

20,000 

รวม 67 27,104,400.00 67 28,104,400.00 67 29,744,400.00 67 31,569,400.00 67 32,574,400.00 335 82,907,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการ( ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี
   5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 

58 

 
 

57,764,940.00 

 
 

45 

 
 

32,711,120.00 

 
 

46 

 
 

35,604,420.00 

 
 

42 

 
 

40,596,320.00 

 
 

35 

 
 

31,607,460.00 

 
 

226 

 
 

198,284,260 

รวม 58 57,764,940.00 45 32,711,120.00 46 35,604,420.00 42 40,596,320.00 35 31,607,460.00 226 198,284,260 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาองค์กร 
    6.1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
 

14 

 
 

2,094,000.00 
 

 
 

14 
 
 

 
 

2,094,000.00 
 
 

 
 

14 
 
 

 
 

2,114,000.00 
 
 

 
 

14 
 
 

 
 

2,114,000.00 
 
 

 
 

14 
 
 

 
 

2,124,000.00 
 
 

 
 

70 
 
 

 
 

10,540,000.00 
 
 

รวม 14 2,094,000.00 14 2,094,000.00 14 2,114,000.00 14 2,114,000.00 14 2,124,000.00 70 10,540,000.00 
รวมทั้งสิ้น             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการ( ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
1 

 
 
 

25,000.00 

 
 
 
1 

 
 
 

25,000.00 

 
 
 
1 

 
 
 

167,300.00 

 
 
 
1 

 
 
 

167,300.00 

 
 
 
1 

 
 
 

167,300.00 

 
 
 
5 

 
 
 

384,300.00 
รวม 1 25,000.00 1 25,000.00 1 167,300.00 1 167,300.00 1 167,300.00 5 384,300.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
6 
 
1 

 
 

190,000.00 
 

100,000.00 

 
 
6 
 
1 

 
 

190,000.00 
 

100,000.00 

 
 
6 
 
1 

 
 

190,000.00 
 

100,000.00 

 
 
6 
 
1 

 
 

190,000.00 
 

100,000.00 

 
 
6 
 
1 

 
 

190,000.00 
 

100,000.00 

 
 

30 
 
5 

 
 

950,000.00 
 

500,000.00 
รวม 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 35 1,450,000.00 

รวมทั้งสิ้น 8 315,000.00 8 315,000.00 8 457,300.00 8 457,300.00 8 457,300.00 40 1,834,300.00 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการประสานแผน(ผ.02/2) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงนอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
1 

 
 

17,300,000.00 

 
 
1 

 
 

17,300,000.00 

     
 
1 

 
 

1,740,000.00 

 
 
3 

 
 

36,340,000.00 

รวม 1 17,300,000.00 1 17,300,000.00     1 1,740,000.00 3 36,340,000.00 
รวมทั้งสิ้น  17,615,000.00  17,615,000.00  457,300.00  457,300.00 9 2,197,300.00 43 38,174,300.00 
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บัญชีสรุปโครงการ(ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

บัญชีครภุัณฑ์ 
1) แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
2) แผนงานเคหะและชุมชน 
3) แผนงานการศึกษา 
4) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานรักษาความสงบ  
   ภายใน 

 
17 
3 
5 
2 
10 

 
1,985,700.00 
2,487,700.00 

612,000.00 
18,600.00 

1,917,300.00 

 
12 
3 
5 
 
8 
 

 
1,958,200.00 
2,487,700.00 

612,000.00 
 

1,897,000.00 

 
11 
4 
5 
 
8 

 
1,958,200.00 
2,400,000.00 

612,000.00 
 

2,602,000.00 

 
12 
4 
5 
 
8 

 
1,958,200.00 
2,400,000.00 

612,000.00 
 

2,947,000.00 

 
12 
4 
5 
 
8 

 
1,958,200.00 
2,400,000.00 

612,000.00 
 

1,327,000.00 

 
64 
18 
25 
 

42 

 
9,818,500.00 

12,175,400.00 
3,060,000.00 

18,600.00 
35,762,800.00 

รวมทั้งสิ้น 37 7,021,300.00 28 6,954,900.00 28 7,572,200.00 28 7,917,200.00 28 6,297,200.00 149 35,762,800.00 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 150 
 

2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา           
       2.1 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนา                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารจดัการ
ขยะในครัวเรือน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชนรู้วิธี
ก าจัดขยะอย่างถูก
วิธี ตามหลัก 3 R 
(Reduce 
Reuse 
Recycle) 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ในการคดั
แยกขยะ ส าหรับประชาชน  
30 คน: ครั้ง: ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 

25,000.00 25,000.00 167,300.00 167,300.00 167,300.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผู้มีส่วน
ร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดเก็บขยะ ให้ถกูวธิี 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 70 

ประชาชนรู้วิธี
ก าจดัขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02  แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธาน ี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก าจัดวัชพืชอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ า
ห้วยซันให้สวยงาม
ชมน่ามอง 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม  
ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า 
ไม่น้อยกว่า:50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม  
 
 
 
 

100,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00)   
(2557:20,000.00) 

 
 

100,000.00 
 

 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

ประชาชน หัน
มาใส่ใจปรับภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บ
น้ าภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง 
เป็นเมืองนา่อยู ่
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน ี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก าจัดวัชพชือ่าง
เก็บน้ าห้วยโลก  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วย
โลกให้สวยงามน่าชม
น่ามอง 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท า
ความสะอาดอ่างเก็บน้ าใน
พื้นที ่จ านวน ไม่น้อยกว่า 
50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ      
อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 

100,000.00 
 (2560:20,000.00) 

 

100,000.00 
  
 

100,000.00 
 
 

 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชน  
หันมาใส่ใจปรับ
ภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าภายใน
เขตเทศบาลให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง 
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
เนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร     
(วันพ่อแห่งชาติ) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลและจากแผนชุมชน 
ชุมชน ศรีพหรม) 

เพือ่ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ภายในเขต
เทศบาล 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล ครบทั้ง 7 
ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า  50 คน  :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ     ศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือพ้ืนท่ีพฒันา
ตามที่ชุมชนและเทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเป้าหมายประชาชน
ภายในเขตเทศบาล  
 

70,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 

70,000.00 
 

 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาลใน
การปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันพ่อแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เกิดภูมิทศัน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง/กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ปรับภูมิทัศน์เฉลิม
พระเกียรต ิ
 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนพัีนปี
หลวง (วันแม่
แหง่ชาติ) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 

เพือ่ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงามน่าชม 
น่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 7 
ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   :ปี 
- สถานท่ีด าเนนิการ 
ศาลาเอนกประสงคภ์ายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือ
พื้นที่ตามทีชุ่มชนและเทศบาล
ก าหนดร่วมกนั 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

70,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 

70,000.00 
 

 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทศันะ
คติที่ดีต่อเทศบาลใน
การปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดภูมิทศัน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู ่

กองช่าง/
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรมเมนทร
รามาธิบดศีรสีิน 
ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิร
เกลา้เจา้อยู่หัว 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงามน่าชม
น่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 7 
ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงคภ์ายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือ
พื้นที่ตามที่ชุมชนและเทศบาล
ก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

70,000.00 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาลใน
การปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงามน่าชม
น่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 7 
ชุมชน ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ    ศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบล          นาจะ
หลวย หรือพืน้ที่ตามที่ชุมชน
และเทศบาลก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

70,000.00 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาลใน
การปรับภูมทัิศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู ่

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 157 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภ า ย ใ น เ ข ต
เท ศ บ าล ต าบ ล  
น า จ ะ ห ล ว ย  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพือ่ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมทัิศน์
ภายในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย   
- สถานท่ีด าเนินการ    
ศาลาเอนกประสงคภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบล 
 นาจะหลวย หรือพืน้ท่ี
ตามที่ชุมชนและเทศบาล
ก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

70,000.00 
(2564:70,000.00) 
(2563:70,000.00) 
(2560:35,000.00) 

 

70,000.00 
 

 
 

 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมอืง 
น่าอยู ่

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ประกวดชุมชน 
น่าอยู่หมู่บ้าน
สวยงาม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพือ่สร้างแรงจูงใจ
และแขง่ขันความ
สวยงามในชุมชน 
2.เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคี ดูแล
ชุมชน  
3.เพือ่ให้เกิดการรัก
ชุมชนและท าให้
ชุมชนสวยงามน่าอยู ่
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ประกวด มีชุมชนเข้าร่วม
ประกวด ครบ 7 ชุมชน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
พื้นที่ด าเนินการภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือ ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1  
ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันใต้      
และชุมชนห้วยซันเหนือ 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
ส่วนร่วม           
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
ประกวดชุมชนนา่อยู่
หมู่บ้านสวยงาม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
สามารถ
แก้ปญัหาด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ชุมชนได ้

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ลอกคลองระบาย
น้ าก าจัดขยะมูล
ฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบล) 

เพื่อก าจดัสิ่งปฏิกลู 
ให้หมดไป ท าให้
คลองระบายน้ า 
สะอาด ระบายน้ าได้
สะดวก 

- ผลผลิต ลอกคลองระบาย
น้ าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลภายในเขตเทศบาล 
 จ านวน 1 ครั้ง: ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนชัยสุชัยสุวรรณหรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และผู้ใช้
ถนนชัยสุวรรณ 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ลอกคลอง
เป็นไปตามแบบ
แปลนแผนผังและ
รายการที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

คลองระบาย
น้ าสะอาด 
ระบายน้ าได้
สะดวก สิ่ง
ปฏิกูลถูกก าจดั
หมดไป 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.จัดหาสถานท่ี
ก าจดัขยะ 
2.จ้างเหมา
บริการเก็บขยะ 
3.จัดหาถังขยะ 
4.การจัดการ
ขยะ 
5.จัดซื้อรถขยะ
แบบอัดทา้ย 

- ผลผลิต  
1.ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 
2.ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ 
3.ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ 
4.จัดหาถังขยะ 
4.จัดซื้อเตาเผาขยะ 
5.จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย 
 

2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 เชิงปริมาณ 
1.การบริหาร
จัดการขยะ 
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างใน
ชุมชนลดลงไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
การบริหาร
จัดการขยะ
ก าจัดขยะ
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือนอกเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
1.ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 การศึกษา วิจัย
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจาก
ขยะมูลฝอย      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาอัตราการ
เกิดองค์ประกอบและ
คุณสมบัตขิองมูลฝอย
และระบบจัดการมูล
ฝอยของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี 
ในปัจจุบัน 
2.เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงการจดัการ
มูลฝอยรวมถึง
โครงสร้างรูปแบบการ
จัดการมูลฝอย        

- ผลผลิต 
1.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ทราบข้อมูลสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีแท้จริงเป็นข้อมูล
ส าหรับการตดัสินใจ  
2.เทศบาลต าบลนาจะหลวยมี
ทางเลือกในการจัดการมลูฝอย
ที่เหมาะสมที่สดุส าหรับพ้ืนท่ี
บริการ  
 
 
 

300,000.00 
 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การวิจัยเป็นไป
ตามก าหนดเวลา
และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

การบริหาร
จัดการขยะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   3.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีงานวิจัยด้านการจัดการมลู
ฝอยโดยใช้เตาเผาขนาดเล็ก
ประหยดัพลังงานปลอด
มลพิษร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมใน
ระดับท้องถิน่) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพจิารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 

396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารเตาเผา
ขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารเตาเผา
ขยะเป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ก่อสร้างอาคาร
และลานคอนกรีต
คัดแยกขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมชุมชน
ต าบล) 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคาร
และลานคอนกรีตคัดแยก
ขยะ ขนาดกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามทีเ่ทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารลาน
คอนกรีต 
คัดแยกขยะ  
เป็นไปตาม
คุณสมบัต ิ
ที่ก าหนดร้อยละ 
100 
เชงิคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารลาน
คอนกรีต 
คัดแยกขยะ  
เป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อพัฒนาพืน้ทีให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทน 
และการปศุสตัว์ โดย
มีแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานการ
เรียนรู ้
 
 

- ผลผลิต 
ศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย หรือตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แหง่ 
-กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มเกษตรอนิทรีย์
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.มีศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
จ านวนไม่น้อยกว่า
1  แหง่ 
2.มีเครือข่ายการ
ด าเนนิงานเพิ่ม
มากขึ้น จ านวน 1 
แห่ง 
 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึน้มมีีแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหม ่
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
3.เพื่อเป็นพ้ืนที่
ต้นแบบ เป็นศูนย์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับเกษตรเครือข่าย 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
ยางพาราและปาลม์น้ ามนั 
3.เกษตรกรในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
4. ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ
เข้าศึกษาศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

     เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชน
สามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าเกษตร
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างบ่อบ าบัด
สิ่งปฏิกูลแบบบ่อ
ทรายกรอง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีการใช้
งานอย่างยั่งยืน 
2.เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากเชื้อ
โรคและไข่พยาธ ิ
 

- ผลผลิต   
บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกลูแบบบ่อ
ทรายกรองตามแบบกรม
อนามัย จ านวน 1 บ่อ 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
ระบบจัดการสิ่ง
ปฏิกูล  
จ านวน 1 บ่อ 

เชิงคุณภาพ 
2. ระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้
มาตรฐาน 
 
 
 

1.มีระบบ
บริหารจดัการ
สิ่งปฏิกูลจาก
แหล่งก าเนิด
บ้านพักอาศัย 
สถาน
ประกอบการที่
เหมาะสม 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน ี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ลดปรมิาณขยะ
ด้วยกิจกรรม 3 
RS 

1.เพื่อควบคุมและ
ลดจ านวนการใช้
กระดาษในการ
ประชุม(Reduce) 
2.เพื่อน ากระดาษที่
ใช้แล้วหน้าเดียวมา
ใช้ซ้ า (Reuse) 
3.เพื่อน ากระดาษที่
ใช้แล้วสองหน้าและ
ขยะรีไซเคลิประเภท
ขวดกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 
 

ผลผลิต   
เพื่อลดปรมิาณขยะที่เกดิขึ้น
น าขยะมาใช้ซ้ าและน า
กลับมาใช้ใหม่อย่างน้อย 
40 % 
สถานที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างท่ัวไป และจ้างเหมา
บริการ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ขยะมีปรมิาณ
ลดลงร้อยละ 40 
เชงิคุณภาพ 
1.เทศบาลต าบล
นาจะหลวยลด
งบประมาณในการ
จ่ายค่ากระดาษลง
ร้อยละ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 

1.สามารถลด
ปริมาณขยะ
กระดาษ 
2.ปริมาณการใช้
กระดาษลดลง
อย่างเห็นได้ชัด
และต่อเนื่อง 
3.บุคลากรมี
จิตส านึกและ
ตระหนักถึง
ความส าคญัใน
การควบคุมการ
ใช้กระดาษ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ธนาคารขยะใน
ชุมชน 

1.เพื่อปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนและผู้น าชุมช
ในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่าง ๆตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ 
 

ผลผลิต   
 -ผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป  จ านวน  170 คน /
ปี มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะ 
สถานที่ด าเนินการ  
 ทีท่ าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ขยะในชุมชนมี
ปริมาณลดลง  
ร้อยละ 40  
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมท่ีดีท า
ให้การใช้ชีวิตของ
คนในชุมชนดี 
 

1.ประชาชน
ทราบถึงปัญหา
และผลกระทบ
ที่เกิดจากขยะ
และตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ในการลด
ปริมาณและคัด
แยกขยะ 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ  วิธีการคดั
แยก และการน ากลับมา
ใช้ใหม4่.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และ
สามารถน าวิธีการก าจดั
ขยะประเภทต่าง  ๆ   
มาใช้ได้อย่างถูกต้องและ
บริหารจดัการขยะ
ด้วยตจเอง 
5.เพื่อลดปรมิาณขยะใน
ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย  
-ผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป  รวมทั้งหมด  170 
คน 
 

      2.ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะที่
ต้นทาง  การคัด
แยกขยะแบบ 
3Rs  การน า
กลับมาใช้ใหม่  
วิธีการก าจัดขยะ
ประเภทต่าง ๆ
อยา่งถูกวิธีและ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้
เกิดผลได้จริง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  6.เพื่อให้เกิดหมู่บ้าน
ตน้แบบในการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

       3.บ้านเรือนใน
ชุมชนเป็น
บ้านเรือนที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ
เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
4.ประชาชน
สามารถบริหาร
จัดการตนเองใน
การคัดแยกขยะ  
ขยะในชุมชน 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 จัดท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

1.เพื่อลดปรมิาณขยะ
อินทรีย์ 
2.เพื่อน าวัสดุเหลือใช้
จากครัวเรือนมาท าน้ า
หมักชีวภาพ 
3.เพือ่ให้ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าน้ าหมัก 
ชีวภาพ 
4.เพื่อลดปัญหามลพิษ
อากาและรักษา
สิ่งแวดล้อมอยา่งถูกต้อง 

ผลผลิต   
1.มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าน้ าหมัก
ชีวภาพในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยได้ชุมชนหมู่ที ่
7,8,10,11,12,13 
 สถานทีด่ าเนินการ  
ชุมชนในเขตเทศบาลได้แก่
ชุมชนหมู่7,8,10,11,12,13 
 กลุ่มเป้าหมาย  
1.ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หมู่ท่ี
7,8,10,11,12,13 

30,000.00  
 

30,000.00 
 

30,000.00  
 

30,000.00  
 

30,000.00  
 

เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณขยะ
อินทรีย์ในชุมชน
ลดลงร้อยละ 40 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนในชุม
ขนน าขยะอินทรีย์
ในครัวเรือนมาท า
น้ าหมักชีวภาพ
และจ าหนา่ยเพื่อ
เพิ่มมูลค่าขยะ
อินทรีย์ 
 

1.ปริมาณขยะ
ในครัวเรือนมา
ท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
น้ าหมักชีวภาพ 
3.ลดปัญหา
มลพิษทาง
อากาศและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 การเลีย้งไสเ้ดือน
ก าจัดขยะอินทรยี ์

1.เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะอินทรีย์
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
2.เพื่อใช้ไส้เดือนเป็น
ตัวก าจัดขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน 
3.เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การเลีย้งไสเ้ดือนดิน
ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนต้นแบบ 

 ผลผลิต   
1.ปลอดขยะอินทรยี์ใน
ครัวเรือน 
สถานที่ด าเนินการ  
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 
บ้านห้วยซันเหนือ 
กลุ่มเป้าหมาย  
1.ด าเนินการในชุมชน
ต้นแบบจ านวน 1 ชุมชน 
2.อบรมเชิงปฎิบัติการแกน
น าชุมชนต้นแบบและ
ผู้สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ
จ านวน  20  คน 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ขยะอินทรีย์
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลนา
จะหลวยลดลง 
ร้อยละ  40   
เชิงคุณภาพ 
1.ชุมชนปลอด
ขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนร้อยละ 
40 
 

1.ลดปรมิาณขยะ
อินทรีย์ครัวเรือน
ในชุมชนต้นแบบ
และชุมชนน าร่อง 
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ
อินทรีย์ใน
ครัวเรือนโดยใช้
ไส้เดือนดิน 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          3.เกิดการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้การเลีย้ง
ไส้เดือนดินให้แก่
ครัวเรือนท่ีสมัคร
ใจในชุมชน
ต้นแบบและ
ชุมชนน าร่อง 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล)ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 

ผลผลิต   
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล) และประชาชนท่ัวไป  
80  คน 
สถานที่ด าเนินการ  
 - อ่างเก็บน้ าหว้ยโลก 
 -อ่างเก็บน้ าห้วยซันใต้ 
- กลุ่มเป้าหมาย  
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล) และประชาชนท่ัวไป  
80  คน 
 
 

20,000.00  
 

20,000.00  
 

20,000.00  
 

20,000.00  
 

20,000.00  
 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
และประชาชน
ทั่วไปท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า
รวมถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรน้ า 
 

1.อาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์
โลกและ
ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจ
และตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 178 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพื่อส่งเสรมิให้
อาสาสัครท้องถิ่น
รักษ์โลกและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

      2.เครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า
เพิ่มขึ้น 80 คน/ปี 
เชิงคุณภาพ 
 
 

2.มีเครือข่าย
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล) 
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ถนนปลอดถังขยะ 1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้เกดิความ
ร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย 
(ต้นทาง) 
2.เพื่อบริหารจดัการให้
ชุมชน/หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การบริหารจัดการขยะ
(กลางทาง) 

ผลผลิต   
1.ถนนสายหลักหน้า
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ปลอดถังขยะ 
สถานที่ด าเนินการ  
ถนนสายหลักหน้าเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
กลุ่มเป้าหมาย  
ถนนสายหลักหน้าเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
 

50,000.00  
 

50,000.00  
 

50,000.00  
 

50,000.00  
 

50,000.00  
 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนสายหลักหน้า
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยปลอดถังขยะ 
เชิงคุณภาพ 
1.ถนนสายหลักหน้า
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สภาพภมูิทัศน์ตาม
ถนนหนทาง
สาธารณะสะอาดตา
อยู่เสมอ 

1.เกิดความ
ร่วมมือและ
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน/
หมู่บ้านและ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้าน
การจัดการขยะ
มูลฝอย 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ
ตกค้างในชุมชน/หมู่บ้าน
และลดปรมิาณขยะ
(ปลายทาง) 
4.เพื่อประหยดั
งบประมาณภาครัฐจาก
การที่ต้องจัดหาถังขยะ
เทศบาลของงบประมาณ
แต่ละป ี
5.เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ตามถนนหนทาง
สาธารณะใหส้ะอาดตา
อยู่เสมอ 

       2.ถนนเส้น
เป้าหมายมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน
ไม่มีขยะตกค้าง
ในชุมชน/หมู่บ้าน 
3.ปริมาณขยะ
ปลายทางลดลง
ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะเพิ่ม
มากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 จุดรวบรวมขยะ
ทัว่ไปประจ า
ชุมชน(Drop off) 

1.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ลด
งบประมาณเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อรณรงค์และขยาย
ผลสู่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นสอดคล้อง
กับหลักการเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ผลผลิต   
1.ลดค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะรวม 
2.ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อรถเก็บขยะและลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ าเตาเผาขยะ
ของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ลดปรมิาณขยะมลู
ฝอยล้นถังสร้าง
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ความร าคาญต่อ
ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1.ลดปริมาณขยะ 
2.ประหยัดงบประมาณ 
3.ได้วัสดุหมุนเวียน
กลบัมาใช้ใหม่เรียกว่า
(Recycle) 

 

1.ปริมาณขยะ
ลดลง 
2.ประหยดั
งบประมาณ 
3.ได้วัสดุ
หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่
เรียกว่า
(Recycle) 
4.สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   3.เพิ่มรายได้จากการขาย
ขยะรีไซเคลิและน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
ครัวเรือน 
สถานที่ด าเนินการ  
-ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหมู่ที่ 
7,8,10,11,12,13 
กลุ่มเป้าหมาย  
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหมู่ที่ 
7,8,10,11,12,13 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 จุดรวบรวมขยะมี
พิษ ขยะอันตราย
ประจ าชุมชน
(Drop off) 

1.เพื่อด าเนินการคดั
แยกขยะมลูฝอยเพื่อ
น ากลับมาใช้
ประโยชน์และลด
ปริมาณขยะมลูฝอย
ที่จะน าไปก าจดั
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น 
 
 
 
 

ผลผลิต   
1.ขยะมีพิษ ขยะอันตรายถูก
น าไปก าจัดอยา่งถูกวิธี 
2.ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะพิษ ขยะอันตราย 
3.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
รถเก็บขยะและลดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างคนงานประจ ารถ
ขยะ คนงานประจ าเตาเผา
ขยะของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
.ลดปริมาณขยะมี
พิษขยะอันตราย
สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
สร้างความร าคาญ
ต่อชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1.ลดปรมิาณขยะ
มีพิษ ขยะ
อันตราย 
2.ประหยดั
งบประมาณ 

1.ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ประชาชน 
2.ลดปรมิาณ
ของขยะและ
ขยะที่มีพิษ 
3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  2.ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะห
หรือขยะอันตราย 
3.เพื่อลดปรมิาณ
ของเสียอันตราย
ออกจากขยะมูลฝอย
รวมที่ต้องน าไปฝงั
กลบ 
4.สร้างแนวทาง
ก าจัดขยะอย่างถูก
วิธี 
 

สถานที่ด าเนินการ  
1.ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้แก่หมู่ที่ 
7,8,10,11,12,13 
กลุ่มเป้าหมาย  
-ประชาชน  นักเรียน สถาน
ประกอบการและร้านค้า 
 

      4.ประชาชนรู้
แนวทางการ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 
5.ชุมชนมีความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน  สร้าง
พลังสามัคคีและ
สามารถขยาย
จากชุมชนเล็ก ๆ 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในหมู่สมาชิกไปสู่
ชุมชนขนาดใหญ่
และก่อให้เกิด
การลดปัญหา
ขยะของชาติได้ใน
ทีสุ่ด 
 
 
 
 
 

 

 รวม  24 โครงการ   5,682,600.00 5,682,600.00 5,824,900.00 5,824,900.00 5,824,900.00    

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ุพันธุกรรม
พืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมาร ี
 

1.เพื่ออนุรักษุ์
พันธุกรรมพืช
ท้องถิน่ท่ีก าลัจะ
สญูพันธ์ุ 
 2.ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมัครเขา้
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 
 

- ผลผลิต องค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม 
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
และด าเนินการในงานส ารวจ
และจัดท าฐานขอ้มูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง
,ประสานเครือข่ายการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย 5 
เครือข่าย ,ร่วมกิจกรรมจัดตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรต าบล 1 แห่ง และ
แต่งตั้งสมาชกิงานส ารวจและ  
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.สมาชิกงานส ารวจ
และจัดท าานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเกิด
จิตส านึกรัก
ทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

1.เทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิน่เป็น
ปัจจุบัน 
2.ประชาชน
เกิดจิตส านึก 
รัก  หวงแหน
ทรัพยากร
ท้องถิน่ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่5การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพือ่สร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรักทรัพยากร
และเห็นคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิน่อย่างนอ้ย     10 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้ับประโยชน์ 
 
 
 
 

        

 รวม 1 โครงการ   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00    

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพัฒนาเมอืงนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสง่เสรมิคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ มี
ความรักความ
สามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลติ  จดักิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 300 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหนา้ท่ีวา่อ าเภอนาจะหลวย 
หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
ในเขตอ าเภอนาจะหลวยและผู้มีส่วน
ร่วม 

100,000.00 
(2564:100,000.00) 
(2563:100,000.00) 
(2562:100,000.00) 
(2561:100,000.00) 

100,000.00 
 
 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล  
100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน   

  6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 

135,000.00 
 

135,000.00 

 
เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชงิคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการอนรุักษ ์
สืบสานงานประเพณี
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

เกิดความรัก
ความ
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 
ของ 
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวสัดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
1.น.ส.ประไพ
ศรี ดาราพนัธ ์
2.น.ส.ปุณยนุข  
นาค ามูล 
3.น.ส.สุภาวด ี
ทาทอง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 จัดงานวันแม่
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่          
มีความรัก
ความสามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
รว่มกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 300 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอนาจะหลวย 
หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
ในเขตอ าเภอ นาจะหลวยและผู้มี
ส่วนร่วม 

70,000.00 
 (2564:70,000.00) 
(2563:70,000.00) 
(2562:140,000.00) 
(2561:50,000.00) 

70,000.00 
 

 

105,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 
 70,000 บาท 

เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน     

6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

105,000.00 
 

105,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงานประเพณี 
จัดงานวันแม่
แห่งชาติประจ าปี
ของประชาชน
เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เกิดความ
รักความ
สามัคคี
ปรองดอง
ในหมู่คณะ 
ของ 
ประชาชน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.น.ส.ปิยะมาศ  
สุวรรณา 
2.น.ส.นิภาภรณ์ 
ปรือทอง) 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดงานพระราช
พิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดลุยเดช
มหาราชบรมนา
ถบพิศร           
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 

1. เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  
2. เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลกูจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้า  

-ผลผลิต จดังานพระราชพิธีวัน
คล้ายวันสวรรคตระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนา
ถบพิศร ส าหรบัประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ก าหนดตามความเหมาะสม
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

100,000.00 
(2564:100,000.00) 
(2563:100,000.00) 
(2562:100,000.00) 
(2561:100,000.00) 

 

100,000.00 
 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 
 100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน    

 6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 

135,000.00 135,000.00 เชิงปริมาณ 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และร าลึก
ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบ
พิศร            

1.ข้าราชการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้า ประชาชน
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิศร            

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ   
2.น.ส.ปุณยนุช 
นาค ามูล 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมอืงนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช
บรมนาถบพิศร 
               

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และประชาชน
ทั่วไปแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

     2. ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจา้ง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุกหมู่
เหลา่ได้น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถบ
พิศร            

  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม
เนื่องในวัน
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 

 

1. เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกศุลเนื่องใน 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
2.เพือ่ให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลกูจ้าง  

- ผลผลิต  จัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 
คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย 
 

100,000.00 
(2564:100,000.00) 
(2563:100,000.00) 
(2562:100,000.00) 
(2561:100,000.00) 

 
 
 
 

120,000.00 

 
 

155,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล  
120,000 บาท 
เงินอุดหนุน
จากอปท.
จ านวน   
  6 แห่ง 

35,000 บาท) 

155,000.00 
 

155,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ80 
เชงิคณุภาพ 
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

1.ข้าราชการ 
ผูบ้ริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า 
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
ส านึกใน
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร  

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปณุยนุช 
นางค ามูล 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย และ
ประชาชนท่ัวไปแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 
 
 
 

     พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ  
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ  
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 194 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
 ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 28 กรกฎาคม 
 

       2. ประชาชน
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ 
สังคมเกิดความ
สงบสุข 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
และวันท่ีระลึกถึง
มหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 
(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชน
และระดับต าบล ) 
 

1. เพือ่ให้
ประชาชนทุกได้
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธคิณุของ
พระมหากษตัริย์
แห่งราชวงศ์จักรี 
2. เพือ่ให้
ประชาชนได้
แสดงออกถงึความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย ์

 

ผลผลติ 
1.กิจกรรมการท าบุญตักบาตร เพื่อ
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
2.พิธีวางพวงมาลา 
3.จัดกิจกรรมเพือ่เฉลิมพระเกียรต ิ
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
จ านวน 500 คน 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 
100,000 บาท 
เงินอุดหนุน
จากอปท.
จ านวน  6 

แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 135,000.00 
 
 

135,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน

ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน 

1.ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า 
ประชาชนระลกึ
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์
แห่งราชวงศก์รี 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภา
ภรณ์ 
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3. เพือ่ปลูกจิตส านึก
ใหเ้ยาวชน และ
ประชาชนในทอ้งถิ่น
เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามสี่วนร่วม
ในในกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 
 

      มหากรณุาธิคณุ
มากกวา่ร้อยละ80 

2. ประชาชน
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ 
สังคมเกิดความ
สงบสุข 
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 197 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 วันฉัตรมงคล 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ต าบล ) 
 

1.เพือ่ใหข้้าราชการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุก
หมู่เหล่าระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ผลผลติ 
1.ประดับธงชาติตามอาคาร
และสถานท่ีราชการ 
2.ท าบุญตักบาตร ประกอบพิธี
ทางศาสนา เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 
3.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัย 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 
100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน  6 

แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 135,000.00 
 
 

135,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกจิกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ80ของ
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน 

1.ประชาชนทุก
หมูเ่หล่า ได้
ประกอบพิธีทาง
ศาสนา เพื่อ
ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 
2.ประชาชนทุก
หมูเ่หลา่ได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 198 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  2.เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุก
หมู่เหล่า ไดแ้สดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 500 คน 

     มหา
กรุณาธิคณุ
มากกว่าร้อย
ละ80 

พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลง
กรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
3.ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 วันปิยมหาราช 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและ
ระดับต าบล ) 
 

1.เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุก
หมู่เหล่า ไดร้่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลเนือ่งใน
วันคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   

ผลผลติ 
1.กิจกรรมท าบุญตกับาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 

3.พิธีจุดเทยีนเพื่อน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ          
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน 
 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 
100,000 บาท 
เงินอุดหนุน
จากอปท.
จ านวน  6 

แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 135,000.00 
 
 

135,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไปตาม
กิจกรรมที่ก าหนด 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ80
ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชนประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกในมหา
กรุณาธิคุณมากกว่า 

ร้อยละ80 

1.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้ร่วม
พิธีบ าเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั   
2.ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ 
 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
4 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  2.เพือ่ใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   
 

       พระบาทสมเด็จ
พระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   
3.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ่
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 201 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้แสดงถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 

         

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 202 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรม
ราชินี(ในรัชกาล
ที่ 10) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและ
ระดับต าบล ) 
 

1. เพื่อให้ประชาชน
ทุกได้เฉลิมพระ
เกียรติในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า 
ฯ พระบรมราชิน ี
 2. เพื่อให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์

ผลผลติ 
1.กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกศุล 
2. พิธีลงนามถวายพระพร   
3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 100,000 
บาท 

เงินอดุหนุนจาก
อปท.จ านวน   6 

แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 135,000.00 
 
 

135,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกในมหา
กรุณาธิคุณมากกว่า
ร้อยละ80 

1.ข้าราชการ 
ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า ประชาชน
ได้เฉลิมพระ
เกียรติในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรม
ราชินี 
 
 

งาน
บริหารงาน
ทัว่ไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 203 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพื่อปลูกจติส านึก
ใหเ้ยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามสี่วน
ร่วมในในกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ่สถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 
 

       2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 204 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างซุ้ม
ประตเูมือง
เฉลิมพระ
เกียรติ  พระ
บรม
ราชาภิเษก   
(แบบท่ี1) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงาน ได้น้อม
ส านึ ก ในพระมหา
กรุณ าธิคุณ อั นห า
ที่สุดมิได้  
2.เพื่ อให้ เกิดความ
สง่างามและสมพระ
เกียรติ พร้อมประดับ
ตกแต่ งธงทิ ว และ
ตราสัญลักษณ์พระ
ร า ช พิ ธี บ ร ม
ราชาภิเษก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างซุ้มประตเูมือง
เฉลิม พระเกียรติ  พระ
บรมราชา ภเิษก (แบบที่1) 
ขนาดกว้าง 18.80 เมตร 
สูง 10.80 เมตร จ านวน 2 
แห่ง (ตามแบบมาตรฐาน
ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ  พระบรมราชา 
ภิเษกภาคะวันออกเฉียง
เหนือ (แบบท่ี1)                            

5,464,000.00 5,464,000.00 5,464,000.00 5,464,000.00 5,464,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ซุ้มประตูเมือง
จ านวน 2 ซุ้ม เพือ่
เกิดความสง่างาม
และสมพระเกียรติ 
พร้อมประดับ
ตกแต่งธงทิว และ
ตราสญัลักษณ์พระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก        
  

1 .ป ร ะ ช า ช น 
หน่วยงาน ได้น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้  
2 .เกิ ด ค วาม ส ง่า
งามและสมพระ
เกี ย ร ติ  พ ร้ อ ม
ประดับตกแต่งธง
ทิ ว  แ ล ะ ต ร า
สัญลักษณ์พระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 205 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3 .เพื่ อ ร่ ว ม ฉ ล อ ง
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก 
โดยมีซุ้มประตูเมือง
เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย ร ติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิ ธี  
พระบรมราชาภิเษก 
 

-สถานท่ีด าเนินการ  
-บริเวณถนนวสิูตรโยธาภิบาล  
หมู่ที ่10 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   
-บริเวณถนนเทศบาล 2   หมู่ที่ 
11  ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 

     เชงิคณุภาพ 
1. ประชาชน 
หน่วยงาน ได้น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุอันหา
ที่สุดมไิด ้

  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 วันท้องถิน่ไทย
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ต าบล ) 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 
๕ ในวันท้องถิ่น
ประจ าป ี 
 

-ผลผลติ 
1. ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และประชาชน
ทั่วไป มีความสามัคคี มีขวัญก าลังใจ 
และได้ร าลึกใน  พระมหากรณุาธคิุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
-สถานท่ีด าเนินการ 
ในพื้นที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรอืในพื้นที่ที่อ าเภอจังหวัด
ก าหนด 

 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิน่ 
ข้าราชการพนักงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชงิคณุภาพ 
2.ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ 

1. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
ไดน้้อมร าลึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ  พระ
บาท       สมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั รัชกาล
ที่ ๕ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นางสาว
สมหมาย  วง
เวียน 
2.น.ส.วนิดา  
บัวสะบาน 
3.น.ส.นิภาภรณ์  
ปรือทอง) 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ได้แสดงออกถึงการ
เทิดทูนสถาบันส าคัญ 
ของชาต ิ
3. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคี และสร้าง
ขวัญก าลังใจ  แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างใน
สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

-กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และ
ประชาชนทัว่ไป 

     พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและได้
แสดงออกถึงความ
จงรกัภัคดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

2. เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ
ให้แก่
บุคคลากร
ท้องถิ่น 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ธรรมะพัฒนา
จิตใจสานสายใย
ชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลและ
จากแผนชุมชน
ของชุมชนกลาง
เมือง) 

เพื่อพัฒนา
จิตใจพนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย  

- ผลผลิต จดักิจกรรมพัฒนาจิตใจ
พนักงานเทศบาลและประชาชน
ทัว่ไปที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 
50คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ           
วัดป่าโนนนิเวศน์หรอืตาม      
ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็น
สถานที่เหมาะสมจัดกิจกรรม 
- กลุม่เปา้หมาย  
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้าง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
 

 

50,000.00 
(2557:50,000.00) 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พนักงานเทศบาลมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เกิดการ
พัฒนาจิตใจ
ของ
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน 

งานนิติการ
และสญัญา/
ส านกัปลดั  
เทศบาล 
(1.นายกิตติ
ศักดิ ์ โคตทอง 
) 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 จัดสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 

1.เพื่อเปน็การ
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 
2.เพื่อปรับภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 
น่าชมน่ามอง
และประชาชนที่
สัญจรไปมาได้
จรรโลงใจ  

- ผลผลิต จดัสร้างซุม้เฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที ่10  
1. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สูง 
5.50 เมตร จ านวน 1 ซุม้ 
2.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 
5.20 เมตร จ านวน 1 ซุ้ม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ซุ้ม:ปี  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) 
- สถานทีด่ าเนินการ  
บริเวณหน้าศาลหลักเมือง 
อ าเภอนาจะหลวย หรือตามที ่

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ
เป็นไปตามคณุสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี 
ทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสาน การ
จัดสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ70 

1. ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.เกิดภูมิทัศน์
สวยงาม น่าชม 
น่ามองและเกดิ
ความจรรโลงใจ 
ของ ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานทีด่ าเนินการ  
บริเวณหนา้ศาลหลักเมือง 
อ าเภอนาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุม่เป้าหมาย  
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้าง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มีสว่นร่วม 
 
 

      1. ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์2.
เกิดภูมิทัศนส์วยงาม 
น่าชม 
น่ามองและเกดิ
ความจรรโลงใจ ของ 
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สงัคม/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 211 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 
 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่องใน
การปกป้อง
สถาบันหลัก 
ชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
(นโยบาย
กระทรวงมหาด 
ไทย) 

เพื่อให้องค์กร
ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมใน
การจัดท า
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่อง 
ในการปกป้อง
สถาบันส าคญั
ของชาติ  

- ผลผลิตจดัท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย ์
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม:100คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
 

500,000.00 
(2560:500,000.00 
(2559:100,000.00) 
(2558:20,100.00) 
(2557:30,000.00) 

 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  20 
เชิงคุณภาพ 
2.ทัศนะคติที่ดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

องค์กรภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการ 
อันเกี่ยวเนื่อง 
ในการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษตัริย์ท าให้
เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดองใน 
หมู่คณะ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.น.ส.ปิยะมาศ  
สุวรรณา 
2.น.ส.นิภาภรณ์ 
ปรือทอง) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 212 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  โดยเฉพาะ
สถาบัน
พระมหากษตั
ริย์ท าให้เกิด
ความรัก 
ความสามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 
 
 
 

- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 

        

 รวม 13 โครงการ   7,304,000.00 7,304,000.00 7,634,000.00 7,634,000.00 7,634,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 213 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ : แนวทางที่ 1 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน 
ศรีพรหม 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
มีความซาบซึ้ง 
ตระหนักใน
ความส าคญัและเห็น
คุณค่าประเพณี
วัฒนธรรมไทยในวัน
ลอยกระทง 

- ผลผลิตจดังานประเพณ ี
ลอยกระทง ส าหรับ
ประชาชนและผู้มสี่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน หมู่ที่12 หรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
 

300,000.00 
(2561:300,000.00) 
(2560:300,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชงิคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี
ลอยกระทง 

เกิดความ
ซาบซึ้ง 
ตระหนกัใน
ความส าคญั
และเห็นคุณค่า
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ในวันลอย
กระทงของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น : แนวทางที่ 1 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้  
ชุมชนห้วยโลก  
ชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลัก
เมือง 2) 

 - กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

     ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 215 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น : แนวทางที่ 1 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 จัดงานประเพณี
สงกรานต ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนกลางเมือง 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในการอนุรักษ ์สืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ และมี
ความรักความ
สามัคคเีป็นน้ าหนึง่
ใจเดียวกัน 

- ผลผลิตจัดงานประเพณี
สงกรานต ์ส าหรับประชาชน
และผู้มีสว่นร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลกัเมอืงอ าเภอ 
นาจะหลวย หรือตามท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
 

350,000.00 
 

350,000.00 
 

350,000.00 
(2561:300,000.00) 
(2560:300,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 
(งบประมาณเทศบาล 

350,000 บาท) 
เงินอุดหนุนจาก อปท. 

จ านวน 6 แห่ง 
120,000 บาท) 

 

350,000.00 
 

350,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
สว่นร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ ์สืบ
สานงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี  

เกิดการอนุรักษ์ 
ประเพณี
สงกรานต์และ
เกิดความรัก
ความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกนัของ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 216 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น : แนวทางที่ 1 
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลัก
เมือง 2) 

 - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล       
นาจะหลวยหน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

     ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

  

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 217 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟประจ าปี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล และ
จากแผนชุมชน
ของ 
ชุมชนหลักเมือง1 
ชุมนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพือ่ใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในการอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟประจ าป ี

- ผลผลิตจัดงานประเพณี 
บุญบ้ังไฟประจ าปี ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) และบริเวณท่ีดิน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
หมู่ท่ี 12 หรือตามท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
เป็นสถานท่ีเหมาะสมจัด
กิจกรรม 

400,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2558:400,000.00) 
(2557:400,000.00) 

 

400,000.00 

 

400,000.00 

 

400,000.00 400,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติทีด่ีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าป ี

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ ์
สืบสานงาน
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่แีละการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ของประชาชน
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่แีละการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดงานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนกลางเมอืง 
ชุมชนห้วยซันใต)้ 
 
 

เพือ่ใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ ์สืบ
สานประเพณีอันดี
งามและสร้างพลัง
ความสมคัรสมาน
สามัคคีปรองดองใน 
หมู่คณะ 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา ส าหรับประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อย
กว่า 500 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนนิการ 
วัดศรีพรหม หมู่ที่ 10 และ 
วัดทองมา หมู่ที ่12 หรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล      นาจะ
หลวยและผูม้ีส่วนร่วม 

200,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

200,000.00 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรกัษ์ 
สืบสานงานประเพณี
วันเข้าพรรษาประจ าปี
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน
การอนุรักษ ์
สืบสานประเพณี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ 
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 220 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟเูผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การจัดท าต้น
เทียนพรรษา 

ส่งเสริมประเพณี
แหเ่ทียนพรรษา 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมงานแห่
เทียนพรรษาประจ าปี
ในระดบัจังหวัดกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และร่วม
อนุรักษ์  
สืบสานประเพณี
จัดท าต้นเทียนพรรษา
เป็นพุทธบูชา    

- ผลผลิตจดัท าต้นเทียน
พรรษา เพือ่เข้าร่วมงานแห่
เทียนพรรษาประจ าปีของ
จังหวัดอุบลราชธานี และ
จ านวนประชาชนและผู้มี
ส่วนร่วมไดเ้ข้าชมเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 

คน:ปี 

- สถานท่ีด าเนนิการ 

จัดท าและประดับตกแต่งต้น
เทียนพรรษา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

800,000.00 
(งบประมาณเทศบาล

560,000 บาท      
  เงินอุดหนุนจาก อปท.

จ านวน 6 แห่ง 
 240,000 บาท) 

(2560:260,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:240,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 

 

800,000.00 
 
 

800,000.00 
 

800,000.00 
 

800,000.00 

 
เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูมี้ 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีจัดท าต้น
เทียนพรรษา
ประจ าปี 

ประชาชน 

มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์  
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามและสร้าง
พลังความ
สมัครสมาน 

 

 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 221 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   หรือตามที่เทศบาลต าบล  
นาจะหลวยก าหนด และเข้า
ร่วมงานบริเวณรอบ 

ทุง่ศรีเมืองจังหวัด
อุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 
 

 

     ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

สามัคคี
ปรองดองใน 

หมู่คณะ 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 222 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนรุักษ ์ฟืน้ฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอนาจะหลวย 

 
 
 
 
 
 

 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 223 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวติที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 จัดงานประเพณ ี
วันออกพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีสว่นร่วมกับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในการอนุรักษ ์สบื
สานประเพณีอนัดี
งามและสร้างพลัง
ความ สมัครสมาน
สามัคคีปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวัน
ออกพรรษา ส าหรบั
ประชาชนและผู้มสี่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
จุดเริม่ต้น ณ บริเวณข้าง
ศาลาทีพ่ักผู้โดยสารหนา้
โรงเรียนนาจะหลวย       
ไปตามถนนทางหลวงชนบท 
4029 ถนนทางหลวง 2248  

30,000.00 
(2561:30,000.00) 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูมี้ 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณี 
วันออกพรรษา
ประจ าปี 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์  
สืบสาน
ประเพณ ี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ
สมัครสมาน
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   –บริเวณศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

     ของประชาชน
เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 สวดมนต์ข้ามป ี
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ของชุมชน 
ห้วยซันใต้) 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น ใน
การอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวัน
ขึ้นปใีหม่ 

- ผลผลิต 
สวดมนต์ข้ามปีและท าบุญบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
ส าหรับประชาชนและ 
ผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอนาจะหลวย 
หรือตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 

60,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

60,000.00 
- 

60,000.00 
 

60,000.00 
 

60,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คตทิี่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวันขึน้ปี
ใหม่ประจ าปี 

เกิดการ
อนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี
วันขึน้ปีใหม่ 
ของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนรุักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น หนว่ยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกจิ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 

     ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

  

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยทุธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูเผยแพร่ ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ศิลป วัฒนธรรม
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
การอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรม 
 
 

- ผลผลติ 
จดัตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
เทศบาลต าบจัดตั้งศนูย์เรยีนรู้ศลิป 
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล 
จ านวน 1 แหง่ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหริอสถานท่ีอื่นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการอนุรักษ ์
สืบสานงานประเพณี 
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ฝึกอบรมผู้ทาง
ศาสนา และ 
ศาสนพิธี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 
 
 

1. เพือ่เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพให้
ผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนามีความร ูใน
การปฏิบัตศิาสนกิจ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
2.เพือ่ส่งเสรมิความรู้
ความเขาใจการ
ปฏิบัตงิานรวมกัน
ระหวางองคกรทาง
ศาสนา 

ผลผลติ 
1.กจิกรรมฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้ผู้น าชุมชน 
ผู้น าทางศาสนา 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าทางศาสนา ผู้น า
ชุมชน และประชาชนที่
สนใจ จ านวน 50 คน 

30,000.00 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 
จารีต ประเพณีร้อยละ
20 
เชงิคุณภาพ 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
น าความรูไ้ปพัฒนาชุมชน
ของตนเองเป็น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

1.ผูเขารวมอบรมเป
นผนู าศาสนาที่มี
ความรรูอบดาน 
2.ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาได้อย่าง
ถูกต้องตามจารตี
ประเพณีทีป่ฏิบัติ
สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน  
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 229 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  และหนวยงานภาครัฐ  
3.เพือ่เปนการสราง
เครือขายรวมกันใน
การแกไขปญหาและ
พัฒนาพืน้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

       3.ชุมชนเกิดสันตสิุข 
อยางยั่งยืนตอไป 
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 230 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวติที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 จัดการแข่งขัน 
กีฬาภูจองคัพ  
ต้านยาเสพติด 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดบัเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหว้ยซันเหนือ 
ชุมชนกลางเมือง 
 ชุมชนห้วยโลก) 

เพื่อส่งเสริม
ความรักความ
สามัคคเีป็นน้ า
หนึง่อันเดียวกนั
ของประชาชน 
 

- ผลผลิต จดัการแข่งขันกีฬาภู
จองคัพต้านยาเสพติดมี
ประชาชนสนใจส่งทีมเข้าแข่งขนั
จ านวนไม่น้อยกวา่ 20 ทีม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการสนามหนา้ที่
ว่าการอ าเภอ 
นาจะหลวย และสนามหนา้
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (หลังเก่า)หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นพื้นที่แข่งขัน 
 

220,000.00 
(2560:220,000.00) 
(2559:220,000.00) 
(2558:200,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 

220,000.00 
 

220,000.00 
 
 
 
 

220,000.00 
 
 
 

220,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี         
เป็นน้ าหนึ่ง         
อันเดียวกนั
และเกดิพลัง
เข้มแขง็ในการ
ต่อต้าน 
ยาเสพตดิของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 231 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวติที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนรุักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ประชาชนที่สนใจและ 
ผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 232 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดการแข่งขัน
กีฬาไทย 
สี่เผา่ชาวคุ้ม
เทศบาลตา้น 
ยาเสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 

เพื่อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยมีความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ า
หนึง่อนัเดยีวกันของ
ชุมชน 

- ผลผลิต จดัการแข่งขัน
กีฬาไทยสีเ่ผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลตา้นยาเสพติด  
มีชุมชนสนใจส่งทีมเข้า
แขง่ขันจ านวนไม่น้อยกว่า 
20 ทีม:ปี 
- สถานที่ด าเนินการสนาม
หนา้ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า)
หรือตามทีเ่ทศบาลต าบล       
นาจะหลวยก าหนดเป็นพื้นที่
แข่งขัน 

200,000.00 
(2561:200,000.00) 
(2560:200,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:228,000.00) 
(2557:228,000.00) 

 

200,000.00 
- 

200,000.00 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ชุมชนส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขนัเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี          
เป็นน้ าหนึง่        
อันเดียวกัน
และเกดิพลัง
เข้มแขง็ในการ
ต่อตา้น          
ยาเสพตดิของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 233 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ชุมชนหว้ยซัน
เหนือ  
ชุมชนกลางเมือง  
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมอืง 2) 

 - กลุ่มเป้าหมายเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและผู้มี
สว่นร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 234 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่แีละการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ปรับปรุงลานกีฬา
ชุมชนและ
ส่งเสริมกีฬา
ส าหรับชุมชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย                          
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ชุมชนมีวัสดุกีฬา
ใช้เข้าร่วม
กิจกรรมเล่น
กีฬาเชือ่ม
สมัพันธไมตรี
ระหว่างกนั 

- ผลผลิต ปรบัปรุงลานกีฬา
ชุมชนและส่งเสริมกีฬา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน :ปี 
- สถานทีด่ าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล              
นาจะหลวย หรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน หรือ
ตามที่เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ประชาชน  
ทีส่นใจ และผู้มสีว่นร่วม 

80,000.00 
(2561:70,000.00) 
(2560:70,000.00) 
(2559:70,000.00) 
(2558:70,000.00) 
(2557:70,000.00) 

 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุกีฬาเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคณุภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชนข์อง
ประชาชนเพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี          
เป็นน้ าหนึ่ง         
อันเดียวกัน           
มีสัมพนัธไมตรี
ที่ดีระหวา่งกนั
ของประชาชน
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 235 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ห้องเรียนวัยเก๋า  
วัยทีน วัยละอ่อน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

 1.เพื่อส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนใน
ชุมชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรม
พื้นที่สร้างสรรค์
และเกดิการมสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

- ผลผลิต เด็กและเยาวชน   มี
กิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาค
เรียน มีห้องเรียนทีส่่งเสรมิพัฒนา 
และทักษะ ดา้นศลิปะ เช่น วาด
ภาพ ระบายสี ปัน้ดินน้ ามนั ฯ 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(หลังเก่า) 
-กลุ่มเป้าหมาย 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
จ านวน 100 คน 

- 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน 
100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เพือ่พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ทักษะในการ
จัดกิจกรรมพฒันาเด็ก
และเยาวชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
ให้มคีวามรู้
ทักษะในการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 236 
 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 To Be Number 
One 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
พืน้ท่ี ในการ
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ และ
มีศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือด้าน
เด็กและเยาวชน 
 
 

- ผลผลิต  
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย มีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย หรือตามทีเ่ทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด 
-กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

- 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ทักษะในการจดั
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้
มีความรู้ทักษะ
ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 237 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ฮีตสิบสอง 
คองสิบสี่  

เพือ่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ตามประเพณี  
ฮีตสิบสอง คองสิบสี ่

- ผลผลิต จ านวนประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ตามประเพณี ฮีตสิบสอง  
คองสบิสี่ เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและมี
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชน
ตระหนักในการหวง
แหนวัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ในการ 
อนุรักษ ์ 
สืบสานประเพณี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ
สมานสามัคคี
ปรองดองในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 238 
 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย        
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
อปท.ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 239 
 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนรุักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16  ส่งเสรมิการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

 เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนหันมาใช้
จักรยานในการ
เดินทางแทนการใช้
จักรยานยนต์และ
รถยนต ์

ผลผลิต 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม)  จ านวน 110 คน : ปี 
สถานที่ด าเนินการชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
-ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
 1 ประชาชนหัน
มาใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันร้อย
ละ 60 
เชิงคุณภาพ 
 2.  ประชาชนได้
ออกก าลงักายท า
ให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

1.ประชาชนหัน
มาใช้จักรยาน
ใน
ชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น 
2.ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
ท าให้มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 240 
 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17  ก่อสร้าง
สถานท่ีออก
ก าลังกายพร้อม
อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

 1.เพื่อก่อสร้างสถานท่ี
ออกก าลังกายพร้อม
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนการออก
ก าลังกายของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล 

ผลผลิต 
  ก่อสร้างสถานท่ีออก 
ก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ออก 
ก าลังกาย 
สถานที่ด าเนินการ 
1.บริเวณโรงจอดรถ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหลังเก่า 
2. สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลหลังเก่า 
กลุ่มเป้าหมาย 
-ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลมคี่าดัชนี
มวลกาย(BMI)อยู่
ในเกณฑ์น้ าหนัก
ปกติร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนา
จะหลวยมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง   

1.เครื่องออก
ก าลังกายได้
มาตรฐาน 
2.ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 241 
 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 สืบสาน
วัฒนธรรม
ดนตรีท้องถิ่น 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก 
เยาวชน ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้
แสดงออกถึงความ 
สามารถด้านดนตรี
พืน้บ้าน 
2. ส่งเสรมิให้เด็ก 
เยาวชน ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย มีการ
รวมกลุม่ท ากิจกรรม
สร้างสรรค ์
 

ผลผลติ 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีการจัดตั้ง
ชมรม และมีเครื่องดนตรไีว้ในการ
ฝึกซ้อม ครบชุด  
สถานท่ีด าเนินการ 
 ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
งเด็กเล็กไดร้ับการ
เสรมิสร้างพัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย 
อารมณ์-จติใจ สังคม 
สติปัญญา และได้พัฒนา
สมอง ร้อยละ 80 
 
 

1.เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นเหมาะสม
ตามวัย 
2.บริเวณสนาม
เด็กเล่นมีความ
ปลอดภัยและมี
อาณาเขต
ชัดเจน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 242 
 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเสมอภาคทางสังคม 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน ในเขต  
ทต.นาจะหลวย /สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

        

 รวม 18 โครงการ   9,260,000.00 9,260,000.00 9,710,000.00 9,710,000.00 9,710,000.00    

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 243 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสง่เสริมการค้า และ การลงทุน:ประเด็นการพฒันาที ่4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสนิค้าเกษตรสูส่ากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ตลาดชวนเดิน
เพลิดเพลินรินน้ า 

1.ให้มีจุดส าหรับขาย
สินค้า OTOPของชุมชน
ในอ าเภอนาจะหลวย 
2.เพือ่ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม 
3.เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในอ าเภอ 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

- ผลผลิต   
ตลาดริมน้ า จ านวน 2 แห่ง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
1.อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
2.อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักเที่ยว
เพิม่ขึ้นร้อยละ 60 

เชิงคุณภาพ 
2. ตลาดริมน้ าได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลมีพื้นที่
จ าหน่ายสินค้า  
2.สร้างรายได้
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 1 โครงการ   100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00    

 01 แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 244 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 
(ศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้
นักเรียน
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความ
ต้องการ 
 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี 
(จ านวน 200 คน x 21 บาท x 245 
วัน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย  และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 

1,030,000.00 
(2564:874,000) 
(2563:833,000) 

(2562:2,500,000) 
(2561:2,4000,000) 

 

1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพด ี
ชอบอาหาร
กลางวันที่จัด
ให้และ
อาหาร
กลางวันมี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความ
ต้องการของ
เด็กเล็กและ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 สนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้ศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัดเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย    
มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 
2. เพือ่ให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก
บริหารจดัการ 
ด้านงบประมาณ
สอดคล้องกับ
นโยบาย 

ผลผลติ 
เงินอุดหนนุสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อาย ุ3-5 ปี 
(ไม่น้อยกว่า 200 คน) 
1.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 
บาท/ป ี
2.ค่าอุปกรณ์การเรยีน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 
3.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน อตัราคน
ละ300 บาท/ป ี   
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ป ี

226,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

226,000.00 
(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

226,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

226,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

226,000.00 
(งบประมาณ
กรมสง่เสรมิฯ) 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล   
นาจะหลวย มีวัสดุ
การเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษา
ปฐมวัย(มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบล  นาจะ
หลวยมีมาตรฐาน
และ  มีคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบล  นาจะ
หลวยบริหาร
จัดการ  ด้าน
งบประมาณ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.เพื่อจ่ายเป็นคา่พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
-สถานที่ด าเนินการ 
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย                                
-กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนยพ์ัฒนา  เด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล          
นาจะหลวย       
 
 
 
 

      สอดคล้อง 
กับนโยบาย
กรมส่งเสริม 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สงักัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
(รายหัว) 
(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล) 

1.เพือ่ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   สังกดั
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 
2. เพือ่ให้ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กบริหารจัดการ    
ด้านงบประมาณ
สอดคล้องกับนโยบาย
กรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลผลติ 
เงินอุดหนุนสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
สงักดัเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 
200 คน:ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย             
-กลุม่เป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล นาจะหลวย      

        

280,000.00 
(งบประมาณกรม

ส่งเสริมฯ) 

280,000.00 
(งบประมาณกรม

ส่งเสริมฯ) 

280,000.00 
(งบประมาณกรม
ส่งเสริมฯ) 

280,000.00 
(งบประมาณกรม
ส่งเสริมฯ) 

280,000.00 
(งบประมาณกรม
ส่งเสริมฯ) 

เชิงปริมาณ 
1.เดก็เล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  นา
จะหลวย มีวัสดุการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก

เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน)เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย   
มีมาตรฐานและ 
มีคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยบริหาร
จัดการ ด้าน
งบประมาณ 
สอดคลอ้งกับนโยบาย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อาหารเสริม 
(นม)
โรงเรียน
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลและ
จากแผน
ชุมชนของ
ชุมชน  
ห้วยซันใต้) 

เพือ่ให้เด็ก
เล็กและ
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม
(นม)ทีม่ี
คุณภาพ 
เพยีงพอกับ
ความ
ต้องการ 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหารเสริม (นม) 
(ป ีพ.ศ.2560 คาดว่ามีเด็กเล็ก
และนักเรียนรวม 1,100 คน)  
1. โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลาง)อุปถัมภ์ 900 x 8 
บาท x 260 วัน เป็นเงิน 
1,664,000บาท2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศรี
พรหม 200 คนx 8 บาท x 280 
วัน เป็นเงนิ 448,000บาทและเด็ก
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,100 คน:ปี 
ได้รับบริการ 

2,112,000.00 
 (2564: 2,020,000) 
(2563: 2,020,000) 
(2562: 2,020,000) 
(2561:2,400,000) 

 

2,112,000.00 2,112,000.00 2,112,000.00 2,112,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตามคุณสมบัติ
ท่ีก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็กได้
เกณฑ์ตามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านท่ี 1
พัฒนาการด้าน
รา่งกาย)เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบ
ดื่มอาหารเสริม
(นม)ที่จัดให้และ
อาหารเสริม
(นม)มีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของเด็กเล็กและ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 249 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมถ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม 
- กลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กและ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 250 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดกิจกรรม 
วันเด็ก
แหง่ชาต ิ
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบล) 

เพื่อใหเ้ด็กใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวยมี
ความสุข 
สนุกสนานกล้า
แสดงออกมี
ความรักและมี
วามสัมพันธ์ที่
ดีของเด็กกบั
กลุ่มเพือ่น 
ครอบครัว 
และชุมชน 

- ผลผลิตเด็กและผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก จ านวนไม่น้อย
กว่า 250   คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) และ
สนามกีฬาหน้าท่ีวา่การอ าเภอนาจะ
หลวยหรือสถานที่ ทีเ่ทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด ตามความ
เหมาะสม 
- กลุ่มเป้าหมาย  
เด็กในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประชาชนผู้สนใจ และผูม้ีสว่นร่วม รว่ม
กิจกรรม 

122,000.00 
(2564:122,000.00) 
(2563:122,000.00) 
(2562:122,000.00) 
(2561:120,000.00) 

 

 

122,000.00 122,000.00 122,000.00 
 
 

122,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เกิดความสุข 
สนกุสนาน
กล้า
แสดงออก 
มีความรัก
และมี
ความสัมพัน
ธ์ทีด่ีของเด็ก
กับกลุ่ม
เพือ่น 
ครอบครัว 
และชุมชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 251 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดบัชุมชน
ต าบลหรือ
ระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้เด็กเล็ก
มีการพัฒนา
ตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา 

- ผลผลิตจดัซื้อวัสดุการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเป้าหมาย  
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหม 
 

400,000.00 
(2565:460,000.00) 
(2564:460,000.00) 
(2563:440,000.00) 
(2562:420,000.00) 
(2561:400,000.00) 

 

420,000.00 440,000.00 460,000.00 
 
 

460,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เกิดการ
พัฒนาตนเอง
ทั้งด้าน
อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา
ของเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 252 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศนูย์
พัฒนาเด็ก
บ้านหลัก
เมือง 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือ
ระดบั
เทศบาล) 

เพือ่ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ส าหรับเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยใหม้ ี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง  
 

- ผลผลิต  
1. ปรับปรุงสวนหย่อมสวนสุขภาพ  
2. สนามเดก็เล่น 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวน 1 แห่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/
ประชาชน 

200,000.00 
(2559:100,000.00) 

 

200,000.00 200,000.00 

 

200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สวนหย่อม  
สวนสุขภาพ สนาม
เด็กเล็น เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบท่ี
ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็ก
และผูป้กครอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เกิดความ
จรรโลงใจ 
เกิดสภาพ 
แวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการ 
เล่าเรียนของ 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางที ่5 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะ
ทางวิชาการ
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย     
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

1. เพือ่ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สงักัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   
มีความเป็นเลิศ
ทางทักษะวิชาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั   
อย่างสมดลุและ
เต็มตามศักยภาพ
ทุกด้าน 

ผลผลติ 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  มีความเป็นเลิศทาง
ทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
อย่างสมดลุและเตม็ตามศักยภาพทุก
ดา้น จ านวนไม่น้อยกว่า  100 คน:ปี 
สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย   
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
สังกัด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ
จ านวนไม่น้อยกว่า  
100 คน:ปี 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย         
มีความเป็นเลิศทาง
ทักษะวิชาการ 
 

1. ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กสังกดั

เทศบาลต าบล

นาจะหลวย       

มีความเป็น

เลิศทางทักษะ

วิชาการ

ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย   

 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  2. เพื่อใหศู้นย์   
พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดเทศบาล  
ต าบล นาจะหลวย     
มีข้อมูลที่สามารถ
น ามา  ใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา  
ด้านการสอน      
ของครูผู้ดูแลเด็ก   
ให้มคีุณภาพเป็นไป
ตาม 
 

       อยา่งสมดลุ
และเต็มตาม
ศักยภาพทุก
ด้าน 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย       
มีข้อมูล             

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  มาตรฐานการศึกษา
สนอง ตอบพระราช 
บัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ.  2542
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ    
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545  
3.เพื่อให้ผู้ปกครองและ 
ผู้ทีเ่กีย่วข้องเกิดความ
มั่นใจในการเตรียมความ
พร้อมควบคูไ่ปกับการ 
จัดการศึกษา 
 
 

       ทีส่ามารถน ามา ใช้
ในการปรับ  ปรุง
พัฒนาด้านการสอน
ของครูผู้ดูแลเด็ก  
ให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
สนองตอบ
พระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ในระดับปฐมวยั 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
เพิม่มากข้ึน 
 

       และที ่แก้ไข
เพิ่มเตมิ   
(ฉบับท่ี2)   
พ.ศ.2545  
3.เพื่อให้
ผู้ปกครอง
และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิด
ความมั่นใจ
ในการเตรยีม
ความพร้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          ควบคู่ไปกับ
การจัด
การศึกษาใน
ระดับปฐมวยั
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กสังกดั
เทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย เพิม่
มากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 เรียนรู้สู่โลก
ก ว้ า งข อ ง
เด็กปฐมวัย     
(จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ประชาคม
ร ะ ดั บ
ชุมชนและ
ร ะ ดั บ
ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

1. เพือ่ให้เด็กไดม้ี
โอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และ
รับประสบการณ์
ตรงจากสถานที่
จริง 
2. เพื่อใหเ้ด็กได้
เกิดการเรียนรู้ตาม
จินตนาการ 
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย 
 
 
 

-ผลผลิต 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ไดม้ีโอกาสเรียนรู้
นอกสถานศึกษา และรับ
ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ี
จริงจ านวน 100 คน:ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา                
-กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ผู้ปกครอง ไดม้ีโอกาส
เรียนรู้นอกสถานศกึษา 
และรับประสบการณ์ตรง
จากสถานท่ีจริงจ านวน
ไม่น้อยกว่า100 คน 
เชงิคณุภาพ 
เด็กได้เกิดการเรียนรูต้าม
จินตนาการ สนุกสนาน
และผ่อนคลาย 

1. เด็กไดม้ี
โอกาสเรียน รู้
นอก
สถานศึกษา 
และรับ
ประสบการณ์
ตรงจาก
สถานท่ีจริง 
2. เด็กได้เกิด
การเรียนรู้ตาม
จินตนาการ 
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย  

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3. เพื่อให้เด็กรู้จักการ
ป ฏิ บั ติ ต น ใน สั งค ม 
และการอยู่ ร่ วมกั บ
ผู้อื่น 
4. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ได้จัด 
กิจกรรมที่มสี่วนร่วมกับ
องค์กร ,หน่วยงาน 
และบุคคลในชุมชน 

       3. เดก็รู้จักการ
ปฏิบัติตนใน
สังคม และการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
4. ศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ        
ได้จัดกจิกรรม   
ทีม่ีสว่นร่วมกับ
องค์กร ,
หน่วยงาน และ
บุคคลในชุมชน 
 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ปรับปรุงศูนย์
พั ฒ น า เด็ ก
เล็ก      
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม
ระดับ ชุมชน
แ ล ะ ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

เพือ่ให้การจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหลักเมืองมี

ประสิทธิภาพ 

ผลผลติ 
หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง:ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมอืง    
-กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย     

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หลังคาเชือ่มระหว่าง
อาคารเรยีนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้านผูเ้รียน
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

70 

1. จัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมืองมี
ประสิทธิภาพ 
2.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมืองมี
สนามเด็กเล่นมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชมุชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรม 
การเรยีนการสอน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
2.เพื่อความ
สะดวกสบายใน  
การใช้ ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ท าให้มี    
ประสิทธิในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น 
 

ผลผลติ 
อาคารเอนกประสงค ์
จ านวน 1 หลัง 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้น
หลักเมือง                   
-กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กบ้านหลักเมือง                    

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หลังคาคลมุลาน
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลักเมือง
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 1 แหง่ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐานของ
การศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย(มาตรฐานด้าน
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

1. จัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีประสิทธิภาพ 
2.เด็กในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีสนามเด็กเล่น
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ป รั บ ป รุ ง
อาค ารศู น ย์
อ บ ร ม เ ด็ ก
ก่อนเกณฑ์ใน
วัดศรีพรหม
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม
ระดับ ชุมชน
แ ล ะ ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อให้สิ่ง 
ปลูกสร้าง  วสัดุ
อุปกรณ์ และ  
สิ่งของเครื่องใช้    
อยู่ในสภาพท่ีดี  
พร้อมใช้งานได ้
2. เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศเอื้อต่อ
การจัดกจิกรรม  
การเรยีนการสอน 
ส่งผลใหร้ะดบั
คุณภาพการศึกษา
สงูขึ้น 

ผลผลติ 
ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม  
-สถานท่ีด าเนนิการ 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม(อาคารส านักงาน
เทศบาลหลังเก่า)           
 -กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหม               
(อาคารส านักงานเทศบาลหลังเก่า)                    

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์อบรมก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม    
จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.เสริมสรา้ง
บรรยากาศเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรม  การเรียน
การสอน ส่งผลให้
ระดับคณุภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 
เพิม่ขึ้น    ร้อยละ 70  

1. วัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งของ
เครื่องใช้         
อยู่ในสภาพที่ดี  
พร้อมใช้งาน    
ได้ด ี

 

 

 

 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อาหารกลางวัน 
(อุดหนุน
โรงเรียน 
นาจะหลวย
(กรป.กลาง
อุปถมัภ์) 
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอปุถัมภ์)
จ านวนไม่น้อยกว่า 700 คน:ปี 
(คาดว่าปี พ.ศ. 2561  มี
นักเรียนจ านวน 786คน x 21 
บาท x 200 วัน) 
- สถานทีด่ าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ์) 
- กลุ่มเป้าหมาย นักเรยีน
โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถมัภ ์

4,500,000.00 
(2565:4,500,000.00) 
(2564:4,200,000.00) 
(2563:4,000,000.00) 
(2562:3,800,000.00) 

 

4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคณุภาพ 
2.สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบ
อาหารกลาง
วันทีจ่ัดให้และ
อาหารกลางวัน
มีคุณภาพ 
เพยีงพอกับ
ความต้องการ
ของและ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมอืงนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง 

1.เพือ่ท าความ
สะอาดและ
ดูแลความ
เรียบร้อย
ภายในอาคาร
ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 

- ผลผลิต   
จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 คน : ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
- กลุ่มเป้าหมาย  
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง 
 
 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความสะอาด
และเรีบบร้อยเพิม่ขึ้น 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างอาคาร 
ที่พักส าหรับ
ผู้ปกครอง 

1.เพื่อเป็นท่ีพัก
ให้กับผู้ปกครอง
ที่มารับส่งเดก็
นักเรียน 
2.มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลัก
เมือง 
 

ผลผลิต    ก่อสร้างทีพั่กส าหรับ
ผู้ปกครอง จ านวน 1 หลงั  ขนาด 
กว้าง 9 เมตร ยาว 6 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. จ านวน
ไม่น้อยกว่า  1 หลัง  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
หมู่ที ่8  บ้านหลักเมือง        
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เชิงปริมาณ 
อาคารเป็นไปตาม
มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง  ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองมีทีพั่ก
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 
80 
 

1.มีที่พักให้กับ
ผู้ปกครองที่มา
รับส่งเด็ก
นักเรียน 
2.มาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถ 

1.เพื่อให้
ผู้ปกครองทีม่า
รับส่งเด็กมีที่
จอดรถที่
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน 
 

ผลผลิต  อาคารโรงจอดรถ  
จ านวน 1 หลัง ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 60 ตร.ม. จ านวนไม่น้อย
กว่า  1 หลัง  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมอืง 
หมู่ที ่8 บ้านหลักเมือง ต าบล 
นาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 เชิงปริมาณ 
อาคารโรงจอดรถ
เป็นไปตาม
มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง  ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองมีที่จอด
รถท่ีมีความ
ปลอดภัย  เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 80 
 

1.ผู้ปกครอง
ที่มารับส่งเด็กมี
ที่จอดรถท่ี
ปลอดภัยแก่
เด็กนักเรยีน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อม
อุปกรณ์เด็กเล่น 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณส์ังคม
และสติปัญญา
ของเด็ก 
 

ผลผลิต จัดซื้ออุปกรณ์  เด็กเล่น  
จ านวน 5 รายการ ดังนี ้
1.อุโมงค์ผเีสื้อ 
2.บ้านแฝดสองช้ัน 
3.ชุดสไลด์ปราสาทหม ู
4.อุโมงค์หนอนแสนสดใส 
5.บล็อกตัวหนอนจ านวนไม่น้อย
กว่า  5 รายการ  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
อุปกรณ์เด็กเล่นได้
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

1เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย 
อารมณส์ังคม
และสติปัญญา
ของเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 อบรมป้องกันภัย
ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

1.เพือ่ให้นักเรียน  
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง
สามารถป้องกันการเกิด
สาธารณภัย 
2.เพื่อให้นักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นหลักเมือง มีองค์
ความรู้เรื่อง สาธารณภยั
และสามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น 

ผลผลิต  เด็กเล็ก ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง จ านวน 200 คน  
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่น้อย
กว่า  200 คน  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
เด็กเล็ก ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็ก ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
ความเข้าใจ  
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 
80 

1.นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลัก
เมืองสามารถ
ป้องกันการเกิด
สาธารณภัย 
2.นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง มีองค์
ความรู้เรือ่ง    

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบน้อม
น าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
ทักษะในการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง  
2 มีความรู้ความเขา้ใจ 
และสามารถน ามา
ประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

-ผลผลิต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มแีหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 2 แห่ง   
-สถานที่ด าเนินการ 
 ศพด.บ้านหลักเมือ 
ศดว.วัดศรีพรหม 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
 
 
 
 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง  
ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย
มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

เด็กมีนิสัยในการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง มี
ภูมิคุ้มกัน โดยมี
ความรู้ และ
คุณธรรมเป็น
พื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิต  

กองการศึกษา 
ศพด. 
บ้านหลักเมอืง
ศดว. 
วัดศรี
พรหม 

แบบ ผ 02 
 


