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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่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) 

20 จัดการเรียนการ
สอน อ่าน เขียน 
เรียนรู้ อยู่บ้าน
อย่างปลอดภัย 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และปลอดภัย
ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 
2.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครอง
สามารถส่งเสริม
พัฒนาการ สอน อบรม 
วิธีการจัดกิจกรรม หรือ
การเล่นกับลกูสนับสนุน
การฝกึวินัยในเด็กให้พอ่
แม่สามารถท าไดเ้วลาไม่
ได้มาเรียน  

ผลผลิต 
สื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศพด.บ้านหลักเมือ 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
กลุ่มเปา้หมาย 
เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง  
ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.เดก็ปฐมวัยมี
พัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

นักเรียน
สามารถเรียนรู้
และปลอดภัย
ในช่วง
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
โควิด 19   

กองการศึกษา 
ศพด 
.บ้านหลักเมือง 
ศดว. 
วัดศรีพรหม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
สังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวย  

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริการดแูล
พัฒนา และจัดการ
ศึกษาและการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก
ปฐมวัย ทั้ง 2 ศูนย์  

ผลผลิต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีคุณภาพ
มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  
สถานที่ด าเนินการ 
 ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เชงิปริมาณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ทั้ง 2 แห่ง  
ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
สังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวยผ่าน
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเดก็เลก็
ปฐมวัยแห่งชาติ ทั้ง 
3 มาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ระดับดี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย  
มีการพฒันา
คุณภาพการ
บริการดูแล
พัฒนา และ
จัดการศึกษา
และการ
ด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฐมวัย ทั้ง 
2 ศูนย์  

กองการศึกษา 
ศพด.บ้านหลัก
เมือง 
ศดว.วัดศรี
พรหม 

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 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นเสริมสรา้ง
ปัญญา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1 เพือ่เสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของเด็ก 
2.เพื่อพัฒนาพลัง
สมองของเด็ก 
3.เพื่อเปน็ท่ี
นันทนาการและออก
ก าลังกาย  
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 

ผลผลติ 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นของ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง จ านวน 2 แห่ง 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หลักเมือง 
กลุ่มเป้าหมาย 
1.เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหม สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,00.00 เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคณุภาพ 
เด็กเล็กไดร้ับการ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และได้
พัฒนาสมอง ร้อยละ 
80 

2.เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นเหมาะสม
ตามวัย 
3.บริเวณ
สนามเด็กเล่น
มีความ
ปลอดภัยและ
มีอาณาเขต
ชัดเจน 
 
 

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: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ก่อสร้างรั้วก าแพง
คอนกรีต  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หลักเมือง 

1.เพื่อความ
ปลอดภัย 
ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
2.เพื่อให้ศูนย์พฒันา
เดก็เล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 

ผลผลติ 
ก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีต  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หลักเมือง  
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหลักเมือง 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหลักเมือง 
 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 เชิงปริมาณ 
1.รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมืองที่
ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมืองมีความ
ปลอดภัย 
 
 
 

1.เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 275 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ติดตั้งเหล็กดดั
อาคาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา   
เดก็เล็กมีความ
ปลอดภัย 
 

ผลผลติ 
ติดตั้งเหล็กดดัอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหลักเมือง 
จ านวน 2 ห้อง 
สถานท่ีด าเนินการ 
ศพด.บ้านหลักเมือง
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง  
 
 
 
 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 เชิงปริมาณ 
ติดตั้งเหล็กดดั อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนมี
ความ
ปลอดภัย 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ปรับปรุงกั้นหอ้ง
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง 

-เพื่อปรับปรุงให้เด็ก
ได้มีห้องเรียนท่ี
เหมาะสมเป็น
สัดส่วนและใหเ้อื้อ
ตอ่การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

ผลผลติ 
กั้นห้องเรียนใหม้ีความเป็น
ระเบียบและมีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 2 
ห้องเรียน 
สถานท่ีด าเนินการ 
ศพด.บ้านหลักเมือง
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก จ านวน ๘๘ คนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหลักเมือง 
 
 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ห้องเรียนได้
มาตรฐาน 
จ านวน 2 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัด
ห้องเรียนที่เป็น
สัดส่วน เหมาะกบั
การจัดการเรีนนรู ้

1.เด็กไดม้ี
ห้องเรียนท่ี
เหมาะสมเป็น
สัดส่วนและให้
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้  จ านวน 
2 ห้องเรียน 

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 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : 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) 

26 ติดตั้ง
กล้องโทรทศัน์
วงจรปิด 

1.เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตของนักเรียน 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
 

- ผลผลิต   
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
จ านวน 8 จุด(ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
– สถานทีด่ าเนินการ  
ศูนย์พัฒาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นานจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

250,0000.00 250,0000.00 250,0000.00 250,0000.00 250,0000.00 เชิงปริมาณ 
1.กล้องวงจรปิด
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.ลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
ของนักเรียน 

กอง
การศึกษา 
 

 รวม  26  โครงการ   11,755,000.00 11,755,000.00 12,095,000.00 12,115,000.00 12,115,000.00    

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

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออก
และไข้
มาลาเรีย 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อเป็นการ
ควบคมุและลด
ปริมาณความชุก
ชุมของยุงลายซึ่ง
เป็นพาหนะน า
โรคไขเ้ลือดออก 

- ผลผลิต  
1. จัดซ้ือน้ ายาเคมีฉีดพ่นหมอกควัน
เพือ่ป้องกันไข้เลือดออก 
2.จัดซ้ือทรายอะเบตส าหรับใช้ป้องกัน
เชื้อไข้เลอืดออกและไข้มาลาเรีย 
3.จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่น
หมอกควัน 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

103,000.00 

 
103,000.00 

 

103,000.00 103,000.00 103,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ป่วย
โรคไขเ้ลือดออก
และไขม้าลาเรีย
ลดลงร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 70 

1. ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
ได้อย่างรวงเร็ว 
2.มีการป้องกัน 
ควบคุม       
การแพร่และ
การระงับการ
ระบาดของโรค 
เพือ่เกิด
โรคตดิต่อ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม 
ผู้ประกอบ 
การ ร้านค้า
ร้านอาหารสด
ร้านอาหาร 
(จากการ
ประชมุ
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
เทศบาล) 

เพือ่ฝกึอบรมและ
จัดกิจกรรม
สาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ 

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมสาธารณสุข
ผู้ประกอบการค้า  
จ านวนปีละ 30คน 
2.ฝึกอบรมเผยแพรค่วามรู/้
อบรม กลุ่มเสี่ยง ในการ
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคตดิต่ออื่น ๆ จ านวนปีละ 
20คน 
 

150,000.00 
(2564:50,000.00 
(2563:50,000.00 
(2562:50,000.00) 
(2561:50,000.00) 

 
 

150,000.00 
 
 
 

150,000.00 
 
 

150,000.00 
 
 

150,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชน  
ผู้มีส่วนร่วม
เพิม่ขึน้ร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.อสม.
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
สุขภาพเพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

กลุ่ม
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล 
กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มส่งเสรมิ
สุขภาพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
บทบาทของตน
ในชุมชน และใน
การดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สขุภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   3.ฝึกอบรมกลุ่มส่งเสรมิ
สุขภาพ เยาวชนจ านวนปลีะ 
50 คน รวมจ านวนไม่น้อย
กว่า  3 กลุ่ม:100 คน:ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.ปัญหาสขุภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

  

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 281 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมอืงนา่อยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือสถานท่ีอื่นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด ให้
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
- เป้าหมาย 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน
(อสม.) ผู้ประกอบการค้าภายในเขต
เทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 282 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 การป้องกัน 
โรคพิษ 
สุนัขบ้า  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาลและ
จากแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 
1,หลักเมือง 2) 

1.เพื่อให้สุนัขและแมว 
ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ไดร้ับ
บริการฉีดวัคซีน ฉีดยา
คุมก าเนดิ 
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเลี้ยงดสูตัว์
ที่ถูกต้อง 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
การป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยครบทั้ง 7 
ชุมชน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชน 

90,000.00 
 (2560:10,000.00) 
(2559:10,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:50,000.00) 

 

90,000.00 
 
 

90,000.00 
  
 
 

95,000.00 
 
 

100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สุนขัในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้ับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรค 
พิษสุนัขบ้าลดลง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

1.สุนัขและแมว  
ได้รับบริการ          
ฉีดวัคซนี               
ฉีดยาคุมก าเนิด 
2.ประชาชนมี
ความเข้าใจ
และมี
พฤติกรรมเลี้ยง
ดูสัตว์ที่ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 283 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมายสุนัข 
และแมว ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.ปริมาณอุบัตเิหตุ
ทีเ่กิดจากสุนัขกดั
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

  

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 284 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สัตว์ปลอด
โรค         
คนปลอดภยั 
จากโรค        
พิษสุนัขบ้า 
( 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.เพือ่ให้สุนัขที่ไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่
หรือไมม่ีเจ้าของได้รับ
การฉีดวัคซีนปอ้งก้น
โรคพิษสุนขับ้าอยา่ง
ทั่วถงึ 
2.เพื่อความความ
เข้าใจให้ประชาชนทุก
เพศทุกวัย มี
พฤติกรรมการเลี้ยง
สนุัขถูกต้องและมีความ

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ 

 

- ผลผลิต  
1.ส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 
2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สนัุขบ้าในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ครบทั้ง  
 7 ชุมชน : ปี    
- สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

80,400.00 80,400.00 80,400.00 80,400.00 80,400.00 เชิงปริมาณ 
1.สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึน้  
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรคพิษสุนัข
บ้าลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
3.ปริมาณอุบัติเหตุที่
เกิดจากสุนัขกดัลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1. สุนัขและ
แมวไดร้ับ
บริการฉีด
วัคซีน 
2.ประชาชนมี
ความเข้าใจ
และมี
พฤติกรรมเลี้ยง
ดูสัตว์ทีถู่กต้อง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 285 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย 
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
3.เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและเห็น
ความส าคญัในการน า
สุนขัท่ีอยู่ในควบคุมดูแล
ไปรับการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก
ครัวเรือน 

        

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การป้องกัน
โรคระบาด 
ในสตัว ์
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้สัตว์ปีกที่
มี ได้รบับริการฉีด
วัคซีน  
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเลี้ยงดู
สตัว์ ท่ีถูกต้อง 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ป้องกันโรคระบาดใน
สัตว์ในเขตเทศบาล
จ านวน   ปีละ 1 ครั้ง 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย          
สัตว์ทุกชนิดในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

30,000.00 
(2564:35,000.00) 
(2563:15,000.00) 
(2562:15,000.00) 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.สตัว์ในเขต
เทศบาล ได้รับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรค
ระบาดในสัตว์
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

เกิดจิตส านึก
รับผิดชอบ 
และมีความรู้
ความเข้าใจใน
การเลีย้งดสูตัว์
ทีถู่กต้องของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 287 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ 
และไม่ตดิต่อ 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อใช้ปอ้งกันเช้ือ
โรคที่ตดิต่อ เช่น 
เชื้อไข้หวัดนกและ
เชือ้โรคอื่น ๆ 
 

- ผลผลิต 
จัดซื้อน้ ายาเคมีป้องกนั
เช้ือโรคที่ติดต่อ เช่น เชื้อ
ไข้หวัดนกและ 
เชือ้โรคอื่น ๆ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

80,000.00 
(2560:17,420.00) 
(2559:17,420.00) 
(2558:40,000.00) 

 

80,000.00 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ป่วย
โรคไขเ้ลือดออก
และไขม้าลาเรีย
ลดลงร้อยละ60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึน้        
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ 
ทีด่ี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 รณรงคล์ด ละ 
เลิก ใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 

เพื่อรณรงค์ให้
ร้านอาหารลดการใช้
โฟมที่ท าจากวัสดุที่
ไม่ปลอดภัยและไม่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ผลผลิต   
1.จัดอบรมร้านอาหาร
จ านวน 36 ร้าน: ครั้ง: ปี  
2.มอบป้ายร้านอาหารปลอด
โฟม 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ร้านอาหารภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ร้านอาหารภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ร้านอาหารไม่ใช้
โฟมบรรจุอาหาร 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริโภคมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  

1.ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี
2.ลดปรมิาณ
ขยะประเภท
โฟมซึ่งย่อย
สลายอยาก 

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. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สขุภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ
และผู้พิการใน
ชุมชน ให้มี
สุขภาพอนามัยที่
พึงประสงค ์

- ผลผลิต   
1.ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 
จ านวน 879 คน: ครั้ง: ปี  
2.ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้พิการ  
จ านวน 195 คน: ครั้ง: ป ี 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้สูงอายุและผู้พกิารในชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการได้รับการ
ประเมินสุขภาพ
ตามแบบประเมิน
คัดกรองผูสู้งอาย ุ
 ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการมสีุขภาพดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

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 การพฒันาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 กองทนุถุงยาง
อนามัย 

1.เพือ่ส่งเสรมิ
และป้องกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 

- ผลผลิต   
1.จัดซือ้ถุงยาอนามัย 

2.กล่องถุงยางอนามัยแบบ
หยอดเหรียญ ภายในชุมชนทั้ง 7 
ชุมชน: ครั้ง: ป ี 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถุงยาอนามัย 

2.กล่องถุงยาง
อนามัยแบบหยอด
เหรียญ ภายใน
ชุมชนทัง้ 7 จ านวน
ไม่น้อยกว่า 7 ตู ้
เชิงคุณภาพ 
3. ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

ประชาชน
รู้จักวิธีการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ
เพศสัมพันธ์ 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 291 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมอืงนา่อยู่ทันสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า
ตัวอย่าง 

1.เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคในพื้นที ่
2.เพื่อพัฒนา
คุณภาพน้ าอุปโภค
และบรโิภคมี
คุณภาพ 

- ผลผลิต   
ตรวจวิเคราะห์น้ าอุปโภค 
บริโภค ณ แหล่งก าเนิด 1 จุด 
และปลายท่อ จ านวน1: ครั้ง: 
เดือน 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ครัวเรือนภายในเขตเทศบาล/
หน่วยงานราชการ/โรงงานน้ า
ดื่ม ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ
น้ าได้ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ผลการตรวจวิเคราะห์
น้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้น้ า
อุปโภคและ
บริโภค 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 292 
 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวติทีด่แีละการเสริมสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพือ่อุดหนุนกิจกรรม
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- ผลผลิต  เงนิอุดหนุน
ส าหรับการด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 7 ชุมชน 
ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี ้  
 1. โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ   
เด็กและผูสู้งอายุในชุมชน 
 2. โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนในชุมชน 
  

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนไดร้ับ 
บริการเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชงิคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลง 
3.ปริมาณผู้ป่วยท่ี
เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ชุมชนได้รับ
การสนบัสนุน
การพัฒนา
สาธารณสุข
มูลฐาน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 293 
 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกในชุมชน  
- สถานท่ีด าเนินการ    
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าชุมชน 
(อสม.)และประชาชนท่ัวไป 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

- 
 

       

 รวม  11 โครงการ   873,400.00 873,400.00 873,400.00 873,400.00 883,400.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 294 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและ
ระดับเทศบาล) 

เพือ่ให้ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย          
มีศักยภาพใน
การด าเนิน
กิจการตนเอง 

- ผลผลิต ฝกึอบรมและศึกษา ดู
งานให้กับชมรมผูสู้งอายุ,ผูสู้งอายุ,
หรือประชาชนท่ัวไป, ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ,ผู้มีหน้าที่เกีย่วกับงาน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือตามทีต่ั้ง
ของกลุ่ม หรือตามทีเ่ทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม 

350,000.00 
(2561:100,000.00) 

350,000.00 
 

350,000.00 
 

350,000.00 350,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อนละ 60 
 

ผู้สูงอายุเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีศักยภาพใน
การด าเนิน
กิจการตนเอง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 295 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 จัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอาย ุ
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพือ่ใหผู้้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวยไดร้่วม
กิจกรรมมีความสุข  
สนุกสนาน 
2.ให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุเรื่องการ
ดูแลสุขภาพและ
สิทธิของผู้สูงอายุ  
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนนิการ 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) หรือตามที่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

200,000.00 
(2564:100,000.00) 
(2563:100,000.00) 
(2562:100,000.00) 
(2561:100,000.00) 

200,000.00 
 
 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.ผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอาย ุ
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 

1.ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวยได้
ร่วมกิจกรรม 
มีความสุข  
สนุกนาน  
2.ผู้งสูงอายุมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
สิทธิของ
ผู้สูงอาย ุ

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ 
อนรุักษ์ 
2.นางชุลีพร 
ไกรปราบ) 

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 การพัฒนาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ศูนย์ช่วยเหลอื
ประชาชน
เทศบาลต าบล
นาจหลวย  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวยใน
กรณีเกดิสาธารณ
ภัยหรอภัยพิบตัิ
ฉุกเฉิน,ด้าน
คุณภาพชีวิต,ด้าน
การป้องกนั
ควบคุมเมื่อเกิด
โรคตดิต่อ 
 

- ผลผลิต 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 ศูนย์ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 ศูนย์ 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัยพิบัต ิ
 
 

ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือได้
ด้านสา
ธารณภัย 
ด้าน
โรคตดิต่อ 
ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวืต 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวสัดิการ
สงัคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นายประเวช  

วงษ์ไทย) 

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 การพัฒนาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและ
พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน
ในเขตพืน้ท่ี
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพือ่ให้
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- ผลผลิต 
สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสในเขต
เทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่อยู่อาศัยของผูด้อ้ยโอกาสหรือ
ส านกังานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือตรง
ตามหนดเวลา ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของ
ผู้ด้อยโอกาสลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สงัคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ 
อนุรักษ์) 

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 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
แล้งภัยหนาว 
จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบล) 

เพื่อให้
ประชาชน
ทั่วไปท่ี
ประสบภัยทุก
กลุ่มม ี
ผ้าห่ม 
กันหนาว 

- ผลผลิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณะส าหรบัประชาชนท่ัวไปที่
ประสบภัยทุกกลุม่จ านวนไม่น้อย
กว่า 150 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือศาลาเอนกประสงค์
ประจ าชุมชน 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทกุกลุม่ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 

200,000.00 
(2564:100,000.00) 
(2563:100,000.00) 
(2562:100,000.00) 
(2561:100,000.00) 

 

200,000.00 200,000.00  
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผ้าห่มตา้น 
ภัยหนาวเป็น
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 

ประชาชน
ทัว่ไปที่
ประสบภัย 
ทุกกลุ่มมผี้า
ห่มกันหนาว 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.จ่าสิบเอกณรงค์   
กะตะศิลา 
2.นายกรวิทย์  

สิมมา) 

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 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 เงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ
(สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอ นาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึ่ง
เป็นสถานท่ีกลาง 
ท าหน้าที่ในการ
รวบรวมขอ้มลู  

- ผลผลิต  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอ  
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
จ านวน 1 แห่ง : ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ    
อาคารศูนย์ข้อมลูข่าวสารการจดัซือ้
หรือการจดัจ้างตั้งอยู่ห้องประชุม
ท้องถิ่น อ าเภอนาจะหลวย บรเิวณ
หน้าท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย  

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชงิปริมาณ 
1.ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ระดับอ าเภอ
(สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอ   
นาจะหลวย  
 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
พื้นที่อ าเภอนา
จะหลวย ท้ัง 7 
แห่ง มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 300 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ปัญหาความ
ตอ้งการของ
ประชาชนและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

       ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ระดับอ าเภอ 
 
 
 
 

 

 รวม 6 โครงการ   1,010,000.00 1,010,000.00 1,010,000.00 1,010,000.00 1,010,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 301 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ
(เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ)  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อใหผู้้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวยได้รับเบี้ย
ยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายใุหผู้้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย        
ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

8,100,000.00 
 

8,900,000.00 
 
 

10,000,000.00 
(2560:6,7,321,200) 
(2559:6,672,000.00) 
(2558:6,417,600.00) 
(2557:6,392,400.00) 

 

 

11,500,000.00 12,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพตรงตาม
จ านวนผู้มสีิทธิ 
เชงิคุณภาพ 
2.ผู้สูงอายุได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ถูกต้องครบถ้วน
ตามจ านวนผู้มี
สิทธิ 
 
 

ผู้สูงอายใุนเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ย 
ยังชีพอย่าง
ทัว่ถึงและ
พอใจในการ
บริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวสัดิการ
สังคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นายปะเวช  
วงษ์ไทย 
2.นางชลีุพร  
ไกรปราบ 
3.น.ส.วนิดา 
บัวสะบาน) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 302 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 สวัสดิการเบีย้ 
ยังชีพผู้พิการ        
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

1.เพื่อใหผู้้พิการ
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวยได้รับเบี้ย
ยังชีพอย่าง
ทัว่ถึง 
2.เพื่อจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการ
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
 

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ดังนี ้
1. คนพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ได้รับ 1,000 บาท 
2.คนพิการอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ 
800 บาท 
- สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยธนาคารออมสิน หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นจดุรับเบีย้ยังชีพ 
 

2,300,000.00 2,500,00.00 2,700,000.00 
(2560:1,525,480.00) 
(2559:1,248,000.00) 
(2558:1,093,000.00) 
(2557:774,000.00) 

 

 

3,000,000.00 3,500,000.00 เชงิปริมาณ 
1.ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพตามจ านวน
ผู้มีสิทธิ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.จ่ายเงินให้คน
พิการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตาม
ก าหนดเวลา 
 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยงัชีพ 
อย่างทั่วถึง 
และพอใจใน
การบริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นายปะเวช  
วงษ์ไทย 
2.นางชุลีพร  
ไกรปราบ 
3.น.ส.วนิดา 
บัวสะบาน) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 303 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 304 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สวสัดิการผูป้่วย
เอดส ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้ป่วย
เอดส์ในเขต
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถงึ 
 

- ผลผลิต  จ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ ตามจ านวนผูม้ีสิทธิ
รายละ 500 บาท : เดือน 
- สถานท่ีด าเนินการส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นจดุรับเบีย้ยังชีพ 
- กลุ่มเป้าหมาย    
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

156,000.00 
(2560:156,000.00) 
(2559:156,000.00) 
(2558:155,500.00) 
(2557:114,000.00) 

 

156,000.00 

 

156,000.00 

 

156,000.00 156,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา    
เชงิคุณภาพ 
2.เบิกจ่ายเงิน
สงเคราะห์ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
จ านวนผู้มสีิทธิ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทัว่ถึง 
และพอใจใน
การบริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นายปะเวช  
วงษ์ไทย 
2.นางชุลีพร  
ไกรปราบ 
3.น.ส.วนิดา 
บัวสะบาน) 

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 การพฒันาเมืองน่าอยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา 
สุขภาพประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สขุภาพในระดับ
ท้องถิน่หรือพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่ให้
ประชาชน
ได้รับบริการ
ถ้วนหน้า 

- ผลผลิต จ่ายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีจ านวนประชาชน
ที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า 7,000 
คน:ปี(ป ีพ.ศ.2564 ประชากรใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
จ านวน  7,274คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือสถานที่ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 

180,000.00 
(2564:180,000.00) 
(2563:180,000.00) 
(2562:190,000.00) 

 
 

180,000.00 189,000.00 
 

198,450.00 
 
 

200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมมาก
ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนทุก
คน ได้รับ
บริการตาม
นโยบาย
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า 

กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม  5  โครงการ   10,706,000.00 10,706,000.00 13,006,000.00 14,806,000.00 15,806,000.00    

 

แบบ ผ 02 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายและติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
(CCTV)จดุเสี่ยง
ภายในเขต
เทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่ลดปัญหา
อาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยส์ิน
ให้แก่ประชาชน 
 

- ผลผลติ ตดิตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV จุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุดจ านวนจุดที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2 จดุ :ปี 
- สถานท่ีด าเนนิการ         
1.สี่แยกถนนวิเศษโกสินทร ์
2.สี่แยกถนนวิสูตร 
โยธาภิบาล 10 
3.เสาไฟหน้า 
4.บริวเณตลาดสด 4 ตวั 
5.สี่แยกถนนวิสูตร 
โยธาภิบาล 5 
 

1,200,000.00 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 

 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.กล้องวงจรปิด
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชงิคุณภาพ 
2.ปริมาณคดีใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภกัดิ ์
2.นายสังคม 
เสนค าสอน) 

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

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   6.สี่แยกบ้านสมศรลีะอองศร ี
7.หนา้ปั๊มน้ ามันเรือง 
ภัทรพงษ์ 
8.แยกถนนชัยสุวรรณ 
9.สี่แยกถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล 2 
10.สี่แยกชุมสายโทรศัพท ์
11.หน้าทีว่่าการอ าเภอ 
นาจะหลวย 
12.หนา้ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามฮัธยาศัย  
 
 

        

แบบ ผ 02 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   13.หน้าธนาคารออม 
สนิหลังเก่าจุดตดิตั้งกล้อง
สามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และผู้ใช้บริการถนน 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ป้องกัน
ปราบปราม 
และฟื้นฟูผูต้ิดยา
เสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อพัฒนาจิตใจผู้
เข้ารับการบ าบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ตดิยา
เสพติด 
 

- ผลผลิตด าเนินการส่งผูต้ดิ
ยาเสพตดิในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ไปบ าบดั
และฟื้นฟูสภาพทีศู่นย์บ าบัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า5 คน: ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทีส่นใจ
เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด
เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เกิดจิตส านึก
ต่อต้านยา 
เสพติดของ 
ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพตดิ 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลดั 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภกัดิ ์
2.นายพิทุน  
โมละดา) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 310 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 7 วัน
อันตราย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อบริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

- ผลผลิต ตัง้จุดตรวจรองจ านวน

3 จุด:ปี(ปี พ.ศ.2564 ช่วงตั้งจุด
ตรวจ ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน) 
- สถานที่ด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบ้านหว้ยโลกถนนสาย
หลัก ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบ้านหว้ยซันใต้ถนน
สายหลัก ทางหลวง 2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลางถนน
ทางหลวงชนบท4029 
- กลุม่เป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ 
ผู้สัญจรไป-มา 

 

100,000.00 
(2559:80,000.00) 
(2558:70,000.00) 
(2557:80,000.00) 

 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
2.ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 
ปีใหม่เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนใช้ 
บริการจดุตรวจ
สะดวกและเกดิ
ความปลอดภัย 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.พ.จ.อ.ยุทธ
พล  ผลพันธนิ 
2.นายพทิุน  
โมละดา) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 311 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วัน
อันตราย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่บริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- ผลผลิต ตั้งจุดตรวจรองจ านวน
3 จุด:ปี(ปี พ.ศ.2564 ช่วงตัง้จุด
ตรวจ ไมม่ีอุบัติเหตุทางถนน) 
- สถานที่ด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบ้านหว้ยโลกถนนสาย
หลัก ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบ้านหว้ยซันใต้ถนน
สายหลัก ทางหลวง 2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลางถนน
ทางหลวงชนบท4029 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

100,000.00 
(2559:80,000.00) 
(2558:60,000.00) 
(2557:80,000.00) 

 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตลุดลงร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เพิม่ขึน้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนใช้ 
บริการจดุตรวจ
สะดวกและเกดิ
ความปลอดภัย 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.พ.จ.อ.ยุทธ
พล  ผลพันธนิ 
2.นายพิทุน  
โมละดา) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 312 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
สาธารณภัย 
ในชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบล) 

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้  
มีความช านาญระงับ
สาธารณภัย และ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย 
 

- ผลผลิต ฝึกการใช้อุปกรณ์
ดบัเพลิงขั้นต้น จ านวนผู้มี
ส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า  
50 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย ์อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ  
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญ
กับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจริง ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลดความ
สูญเสียอัน
เนื่องมาจาก 
สาธารณภัย 
 

งานป้องกนั
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.จ่าสิบเอก
ณรงค์  
กะตะศิลา 
2.นายสังคม 
เสนค าสอน 
) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 313 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติการตาม
แผนป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
(จากการประชมุ
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบล) 

เพือ่เตรียมความ
พร้อมให้บุคลากร 
อาสาสมัคร ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 
 

- ผลผลิต 
ฝึกอบรมและฝกึซ้อมการ
ปฏิบัติการตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
จ านวนผู้มสี่วนร่วม  
ไม่น้อยกว่า 30 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ  
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญ
กับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจริง ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลดความ
สูญเสียอัน
เนื่องมาจาก 
สาธารณภัย 
 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.จ่าสิบเอก
ณรงค์  
กะตะศิลา 
2.นายสังคม 
เสนค าสอน 
) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 314 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน 
สมาชิก อปพร. 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อให้อาสาสมคัร
ป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือนสังกดัเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมมี
ความรู้และมีทักษะ
ในการปฏิบัตหินา้ที ่

- ผลผลิต จดัอบรมและศึกษา
ดูงานด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัส าหรับ 
เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนยส์มาชิก 
อปพร. ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ผูม้ีส่วนร่วมจ านวน
ไม่น้อยกว่า 80 คน :ปี 
- สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็น
สถานท่ีศึกษาดงูาน  

300,000.00 
(2559:350,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 

300,000.00 
 

 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

อาสาสมัคร
ป้องกนัภัย 
ฝ่ายพลเรือน
สังกดัเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย 
มีความรู้และ 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

งานปอ้งกนั
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ 
อนุภกัดิ ์
) 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 315 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเป้าหมายสมาชิก  
อปพร. ผู้บริหาร สมาชกิ
สภาเทศบาล ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 316 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ฝึกอบรม สมาชิก
อปพร.(รายใหม่) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพือ่ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจใหก้ับ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝา่ยพลเรือน(อป
พร.)ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ดว้ยความมุ่งมั่นและ
เสียสละ 
 

- ผลผลิตฝึกอบรมสมาชกิ 
อปพร. และจดักิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ เนื่องใน
วัน อปพร.วันท่ี 22 มนีาคม
ของทุกปี จ านวนอปพร.ที่มี
ส่วนร่วมปลีะ 150 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด  
 

300,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:50,000.00) 

 

300,000.00 
 

 
 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ20 
เชงิคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึน้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

1.การปฏิบัติ 
หน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั             
มีประสิทธิภาพ     
เพิ่มมากขึ้น 
2.อปพร.มีขวัญและ
ก าลังใจในทีจ่ะ
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ย
ความมุ่งมั่นและ
เสียสละ 
3.อปพร.มีความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย
และมีความสามัคคี
ในองค์กร 

งานปอ้งกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ 
อนุภกัดิ ์
2.นายกรวิทย์ 
สิมมา 
) 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 317 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพื่อสร้างความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
สามัคคีในองค์กร 

- กลุ่มเป้าหมายอาสาสมคัร
ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 318 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  4.เพื่อให้ทราบถึง 
แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 319 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 การฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัร่วม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให ้
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- ผลผลิต ฝึกซอ้มแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จ านวนอปพร.ที่รับการ
ฝกึซ้อมไม่น้อยกว่า 30 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
จุดเตือนภัยในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
 - กลุ่มเป้าหมาย  
อปพร.สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

50,000.00 
(2559:10,000.00) 
(2558:10,000.00) 
(2557:10,000.00) 

 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มสี่วน
ร่วมเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

อาสาสมัคร
ป้องกันภยั 
ฝ่ายพลเรือน
สังกัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีความรู้และ 
มีทกัษะในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลดั 
เทศบาล 
1.จ่าโขง 
2. 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 320 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อบรมและ 
รณรงค์ส่งเสริม 
การสวมหมวก
นิรภัย100 
เปอร์เซ็นต ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่รณรงคส์่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย
ให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานราชการใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 

- ผลผลิต อบรม เดินรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั
แจกแผน่พับประชาสัมพันธ์ 
แจกสติ๊กเกอร์ จ านวนผูม้ี
สว่นร่วม ไม่น้อยกว่า 80 
คน:ครั้งท่ีรณรงค:์ปี 
- สถานที่ด าเนินการ 
 จัดขบวนรณรงค์ตาม
เส้นทางหลวง 2248 หรือ
ทางหลวง ชนบท 4029  
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

30,000.00 
(2559:15,000.00) 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชงิปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคด ี
การไม่ปฏิบัตติาม
กฎจราจรของ
ประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
วินยัและปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
1.จ่าโขง 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 321 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ตดิตั้งสญัญาณ
จราจรบริเวณจุด
เสี่ยง (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ชุมชนศรี
พรหม ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยโลก) 
 

เพือ่ช่วยให้
การจราจรสะดวก
ช่วยลดอุบัติเหตจุาก
การจราจร 

 

-ผลผลิต 
ติดตั้งสญัญาณจราจรบริเวณ
จุดเสีย่งตอ่การเกดิอุบัติเหตุ
ในเขตเทศาลต าบล 

นาจะหลวย  จ านวนถนนท่ี
ตดิตั้งไม่น้อยกว่า 2สาย: ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
-ถนนวสิูตรโยธาภิบาล 
บริเวณแยกถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล1ชุมชนศรีพรหม 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 

1.มีไฟสญัญาณ
การ จราจรที่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 
เชิงคณุภาพ 

2.ประชาชนท่ี
สัญจรไป-มามี
ความปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 

มีสัญญานไฟ
จราจรได้
มาตรฐานไวใ้ช้
ในชุมชนและ
สถานท่ีเสีย่ง
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจรได ้

ส านัก
ปลัดเทศบา
ล 

พี่จ่าณรงค ์

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 322 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บริเวณแยก
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล6 
- แยกนางสมร คันนาชุมชนหว้ยโลก 
- แยกนางวันทอง ครองยุทธ  
ชุมชนหว้ยโลก 
- แยกธนาคาร ธกส. ชุมชนหว้ยโลก 
-บริเวณแยกที่เสีย่งต่อการเกิด
อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน ์
 
 

       

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 323 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ฝึกอบรม อปพร. 
เนื่องในวัน  
อปพร.เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 

 

1.เพอืส่งเสรมิการ
ปฏิบัตงิานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 

2.เพือ่สร้างขวัญและ
ก าลังใจใหก้ับ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายผลเรือน 

(อปพร.)ทีป่ฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
มุ่งมั่นและเสียสละ 

 

-ผลผลิต 
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และ
จัดกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
เนื่องในวัน อปพร. วันที่ 22 
มีนาคม ของทุกปี จ านวน อป
พร.ที่มีส่วนร่วมปีละ 150 คน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

 

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 เชงิปริมาณ 

1.อปพร.ผู้ส่วน
ร่วมเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ 

2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1.การปฏิบัติ
หนา้ที่งาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ 

2.อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจใน
ทีจ่ะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความมุ่งมั่น
และเสียสละ 

งานป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 

เทศบาล 

(1.จ่าสิบ
เอกณรงค์ 
กะตะศลิา) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 324 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และความสามคัคีใน
องค์กร 

-กลุ่มเป้าหมาย  
อาสาสมัตรป้องกันฝา่ยผลเรือน
สังกดัเทศบาลต าบล 

นาจะหลวยและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

      3.อปพร.มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
ความสามัคคีใน
องค์กร 

 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 325 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ป้องกัน
ปราบปราม 
และฟื้นฟูผูต้ิดยา
เสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อพัฒนาจิตใจผู้
เข้ารับการบ าบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติด 
 

- ผลผลิตด าเนินการส่งผูต้ิดยา
เสพติดในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ไปบ าบดัและ
ฟื้นฟูสภาพท่ีศูนย์บ าบัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า5 คน: ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทีส่นใจเข้า
รับการบ าบดัและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดจิตส านึก
ต่อต้านยา 
เสพติดของ 
ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภกัดิ ์
2.นายพิทุน  
โมละดา) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 326 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดั
และฟื้นฟู คืนคน
ดีสู่สังคม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ผ่านการบ าบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ 
และผูต้ิดยาเสพติด 
ให้มีวิชาชีพในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีสุข 
 

- ผลผลิตฝึกอบรมอาชีพผูผ้่าน
การบ าบัดและฟื้นฟู  
คืนคนดีสูส่ังคมจ านวน 
น้อยกว่า5 คน: ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทีส่นใจเข้า
รับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ผ่านการบ าบัด
และฟื้นฟูเข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ผู้ผ่านการ
บ าบดัและ
ฟื้นฟูมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและ
มีวิชาชีพในการ
ด ารงชีวิตอย่าง
มีสุข 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบา
ล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 327 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกเยาวชน
เพื่อต่อต้าน 
ยาเสพตดิใน
ชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้เด็ก เยาชน
และประชาชนมี
จิตส านึกและ
ตระหนักถึงผลรา้ย
ของยาเสพติดใน
ชุมชน 

- ผลผลิตฝึกอบรมเยาวชน 
และผูม้ีส่วนร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลนา
จะหลวย หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

ฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึก
เยาวชนเพื่อ
ต่อต้าน 
ยาเสพตดิใน
ชุมชน 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ 
1.เยาวชน 
ผู้มีส่วนร่วม 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เดก็ เยาวชน
และประชาชน
มีจิตส านึกและ
ตระหนักถึง
ผลร้ายของ 
ยาเสพตดิใน
ชุมชน 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบา
ล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 328 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ออกตรวจป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ตาม พรบ.
นายตรวจ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อป้องกันชีวิต
และทรัยพส์ินของ
ประชาชน  
2.เพื่อแนะน าให้
ความรู้ถึงประชาชน
ในการป้องกัน
อัคคีภัย 

-ผลผลิต    ออกตรวจพื้นที่
ครอบคลมุพื้นท่ีเทศบาลต าบล
นาจะหลวยจ านวน 7 ชุมชน 
-สถานทีด่ าเนินการชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย    
 
 
 
 

10,000.00 
(2559:10,000.00) 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 
เชิงปริมาณ  
1.เหตุสาธารณภัย
ลดลงร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ  
2.ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ60 
 

อาชญากรรม
ลดลง 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 329 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 จัดตั้งและ
ฝึกอบรม
อาสาสมัครชุมชน
เพื่อเฝ้าระวัง 
ยาเสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อสร้างชุมชน 
ใหเ้ข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพตดิ 

- ผลผลิต แต่งตั้งอาสาสมัคร
ชุมชนและฝึกอบรม
อาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง
ยาเสพตดิจ านวนอาสาสมัคร
ไม่น้อยกว่า50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย 
อาสาสมัครชุมชน 
 

35,000.00 
 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัร
ชุมชนเพื่อเฝ้า
ระวัง 
ยาเสพตดิได้รับ
การแต่งตั้งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ชุมชน 
เข้มแข็ง 
ปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 330 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ฝึกอบรม
อาสาสมัครดบั  
ไฟป่าและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้  
มีความช านาญระงับ
อัคคีภัย และ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย 
 

- ผลผลิต ฝึกการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงข้ันต้น จ านวนผู้มสี่วน
ร่วม ไม่น้อยกว่า  
50 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ     
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญ
กับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจริง ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลดความ
สูญเสียอัน
เนื่องมาจาก 
สาธารณภัย 
 

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 331 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

  ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้ความช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการการ
ป้องก้นและควบคุม
โรคตดิต่อกรณี
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา 1019 หรือ 
โรคโควิค 19 
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID19)) 

1.เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากมาตรการ
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อกรณีโรคตดิต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 1019 
หรือ โรคโควิค 19 
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID19)) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลผลิต  สมาชกิอป
พร. จ านวน 40 คน  
จ านวน อปพร.ไม่น้อย
กว่า 100 คน :ครั้ง:ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   
กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิก อปพร. 
จ านวน   40 คน  
ประจ าจดุคัดกรอง 
จ านวน 3 จุด 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สมาชิก อปพร.
เข้าร่วม ร้อยละ 
50 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนไดร้ับ
การเฝา้ระวังและ
ป้องก้นโรคโควิค 
19 (Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID19)) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

สมาชิก อปพร.ที่
ร่วมปฏิบตัิงาน
กับเจ้าหน้าที่
ตามมาตรการ 
การป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ    
โรคโควิค 19 
(Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID19)) 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม  19 โครงการ   2,720,000.00 2,720,000.00 2,720,000.00 2,720,000.00 2,720,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 332 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิจังหวัด
อุบลราชธานตีาม
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิจงัหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพือ่ลดปัญหาการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
จังหวัดอุบลราชธานี 
2.เพื่อลดการแพร่
ระบาดยาเสพติดพ้ืนท่ี
ตอนในทุอ าเภอ 
3.เพือ่ส่งเสรมิ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี
การเฝ้าระวังตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

 

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อบุลราชธานีตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด จ านวน 30,000 บาท  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ครอบคลุมอ าเภอทุกแห่ง
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
หรือตามท่ีจงัหวัดอุบลราชธานี
ก าหนด 
- กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย 

40,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:40,000.00) 

 

40,000.00 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.หน่วยงานรับ
การอุดหนุนปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
เชิงคณุภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม  
การจัดกิจกรรม
ของจังหวดั
อุบลราชธาน ี
ด้านการ
ปราบปราม
บ าบัดรักษา 
และป้องกัน 
ยาเสพตดิ 

งานป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนภัุกดิ ์
) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 333 
 

      
       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
   4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  4.เพือ่สร้างภูมคิุม้กัน 
ลดปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะเยาวชน 
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิ และ
อบายมุขอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

         

 รวม 13 โครงการ   40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00    

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลย ี
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนห้วย
โลก หมู่ที่7 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี

พื่อให้ประชา
ชนเดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริม
เหล็กสายทางถนนห้วยโลก หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง 288 
เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากผิวจราจร คสล.เดิม-ถนนพลานแก้ว 
หมู่ที่7 
-กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชนห้วย
โลกและประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

760,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชนข์อง
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 335 
 

            รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล16  
หมู่ที8่  
ต าบล 
นาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล
16 หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ระยะทางรวม 405  เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ   
สายทางถนนวิสตูรโยธาภิบาล16 
จากถนนวสิตูรโยธาภบิาล- 
ถนนหลักเมือง   
-ระยะที1่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 205 เมตร   
-กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
หลักเมืองและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

660,000.00 676,500.00    เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 336 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนเถาว์
ถวิลย์ หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่ให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายทางถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
ระยะทางรวม 185 เมตร  
-สถานที่ด าเนินการ  
สายทางถนนเถาว์ถวิลย์ จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล12-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล14 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน ์
 

488,400.00 - -  - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล10 หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล10 หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ระยะทาง 58 เมตร  
 -สถานท่ีด าเนนิการ  
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล10 จาก
ส่วนขยายเดิม-ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่8 
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 
 

153,000.00 - -  - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 338 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล.  
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล12  
หมู่ที8่ ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สาย
ทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล12  
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
ระยะทาง 176 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล12 
จากส่วนขยายเดิม-ถนนเถาว์ถวิลย์ 
หมู่ที่8  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

492,800.00 - -  - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 339 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
พลานแก้ว หมู่ที่
10 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางพลานแก้ว หมู่ที่10  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   ระยะทางรวม 
566 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที3่ ระยะทาง 166 เมตร   
-สถานทีด่ าเนินการ  
ถนนพลานแก้ว จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล1-เขตเทศบาล  หมู่ที่10 
-กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ประโยชน ์

660,000.00 660,000.00 547,800.00  - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 340 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. สายทาง
ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่11 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 
(จากการประ ชุม
ป ระชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดนิทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สาย
ทางถนน เถาว์ถวิล ย์  หมู่ ที่ 1 1 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล6- 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 ระยะทาง
รวม 343 เมตร    
-สถานท่ีด าเนินการ  
  -ระยะที่1 จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 
ระยะทาง 170 เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล4-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 ยาว 
173 เมตร   

3,467,000.00 - -  - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไป
ตามมาตรฐาน
แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ป ระ โยชน์ ขอ ง
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อยละ90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 341 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 342 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ถนนวิเชียร  
หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนวเิชียร หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี  
จากผิวจราจร คสล. เดิม-ถนน
เวียงชัย  ระยะทางรวม 700 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 200 เมตร      
 

990,000.00 660,000.00 660,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 343 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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  
สายทางถนนวิเชียร จากผิวจราจร 
คสล. เดิม-ถนนเวียงชัย    หมู่ที1่2 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 344 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนน
สุขาภิบาล1 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   
จากผิวจราจร คสล. 
เดิม-ถนนเวียงชัย  
ระยะทาง 225 เมตร 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ไดส้ะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนน
สุขาภิบาล1 หมู่ที่12 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
ระยะทาง 225 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากผิวจราจร คสล. เดิม-
ถนนเวียงชัยหมู่ที ่12  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

594,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 345 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ถนนนิเวศน์  
หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนนิเวศน์ หมู่ที่12 
 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวม 
180 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน ์ จากถนนทางหลวง
2248-ถนนวสิูตรโยธาภิบาล6 หมูท่ี่12 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 

475,200.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 346 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองนา่อยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างขยาย
ขยายผิวจราจร 
คสล. สายทาง
ถนนสุนัย ณ อุบล 
หมู่ที่12 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
อสร้างขยายขยายผิวจราจร 
คสล. สายทางถนนสุนัย ณ อุบล 
หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทาง 624 
เมตร  
 -สถานทีด่ าเนินการ  
สายทางถนนสุนัย ณ อุบล จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6-เขต
เทศบาล (วัดทองมา)  หมู่ที่ 12 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 

748,800.00 - - -  เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 347 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ถนนชัยสุวรรณ 
หมู่ที1่3 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที1่3 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ระยะทางรวม 
920 เมตร  
 -สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13 
จากผิวจราจรเดิม-เขตเทศบาล       
ระยะที1่ ระยะทาง 200 เมตร                                
ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร                                
ระยะที3่ ระยะทาง 200 เมตร                                
ระยะที่4 ระยะทาง 320 เมตร 
 

660,000.00 660,000.00 660,000.00 1,056,000.00 
 

- เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 348 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนทีเ่ดินทางสัญจรไป-มาได้
ใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 349 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างก่อสรา้ง
ขยายผิวจราจร 
คสล. สายทาง
ถนนสุขาภิบาล2 
หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทาง
ถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี    ระยะทาง 120 
เมตร -สถานทีด่ าเนินการ  
สายทางสุขาภิบาล2 จากถนนชัย
สุวรรณ-สมบูรณ์ของเก่า หมู่ที่12  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 

316,800.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 350 
 

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพฒันาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 การก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
ทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล
เชื่อมต่อระหว่าง
ถนนทางหลวง
หมายเลข4029 
กับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
2248 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  

พื่อให้ประชา
ชนเดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว
มีความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายทางถนนวิสตูร
โยธาภิบาลเชื่อมต่อระหว่างถนน
ทางหลวงหมายเลข4029กบัถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ขนาดไหล่ทางกว้างข้างละ 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,780 เมตร หนา 
0.15 เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ               
พิกัด : N 14.53453  E : 
105.23792 จุดสิ้นสุดโครงการ           
พิกัด : N 14.53453                 
E : 105.23792 

7,500,000.00 - - -  เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 351 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

 -สถานท่ีด าเนินการ  
- สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล
เชื่อมต่อระหวา่งถนนทางหลวง
หมายเลข4029กับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2248 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 352 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ขยายปรับปรุง
ถนนรอบบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล 
หมู่ที่8 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดบั
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ขยายปรับปรุงถนนรอบบริเวณตลาด
สดเทศบาล หมู่ที่8 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
-สถานท่ีด าเนินการ  
นนรอบบริเวณตลาดสดเทศบาล  
หมู่ที ่8  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 

1,500,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 353 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายทางถนนสุนัย 
ณ อุบล หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางถนนสนุัย 
ณ อุบล หมู่ที1่2 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทาง 1,120 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนสุนัย ณ อุบล จากถนน
วิเชียร-เขตเทศบาล 
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 

800,000.00 - - -  เชิงปริมาณ 
1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคณุภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 354 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ก่อสร้างผวิจราจร
ด้วยหินคลุก สาย
ทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล4  
หมู่ที่12 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุก สาย
ทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 240 
เมตร   
 -สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล4   
จากถนนชัยสุวรรณ-ห้วยซัน 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 

192,000.00 - - - - 1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 355 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก สาย
ทางถนนหลักเมือง 
หมู่ที่8  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก สายทางถนนหลักเมือง หมูท่ี่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   ขนาดท่อ
ระบายน้ า คสล.Ø 0.60x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 430 เมตร       
-ระยะที่1 ระยะทาง 245 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 185 เมตร   
 -สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนหลักเมือง จากร่องน้ า-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14  หมู่ที่8 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

612,500.00 462,500.00 - -  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชงิคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 356 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพฒันาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
หลักเมือง2 หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดนิทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก ซอยหลักเมือง2 หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดท่อระบาย
น้ า คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร พรอ้ม
บ่อพกั ระยะทาง 160 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ซอยหลักเมือง2  หมู่ที่8 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 

611,200.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมทีางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 357 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร เช่ือมต่อ
จากรางระบายน้ า
รูปตัวยู -ถนนกิ่ง
พงษ์ษา หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกนั
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลติ 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร เชื่อมต่อ
จากรางระบายน้ ารูปตัวยู -ถนนกิง่
พงษ์ษา หมู่ที8่ ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี ขนาดท่อระบายน้ า 
คสล.Ø 0.60x1.00 เมตร พร้อมบอ่
พัก ระยะทางรวม 30 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเชียร เช่ือมต่อจากรางระบาย
น้ ารูปตัวยู -ถนนกิ่งพงษ์ษา หมู่ที่8  
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

75,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 358 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนห้วย
โลก2 ท้ัง 2 ข้าง 
หมู่ที่7 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใตด้ิน) สาย
ทางถนนห้วยโลก2 ทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 665  เมตร พร้อมบ่อผันน้ า 
ใต้ดิน  
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนทางหลวง2248-ถนนห้วย
โลก1  หมู่ที่7 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

266,000.00 - - - - 1.ถ น น เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชงิคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 359 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนน 
พลานแก้ว หมู่ที7่ 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใตด้นิ) สาย
ทางถนนพลานแก้ว หมู่ที่7 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
620  เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนทางหลวง2248-ถนนห้วย
โลก3  หมู่ที่7 
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 

248,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 360 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ดว้ยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน)  
สายทางถนนวิเชียร 
ทั้ง 2 ด้าน หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
จากถนนวิเศษ
โกสินทร์-วิสตูรโยธาภิ
บาล. ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว  808  เมตร 
พร้อมบ่อผันน้ าใตด้ิน  

เพือ่ป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิเชียร ท้ัง 2 ด้าน หมู่ที่7 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว  
808  เมตร พร้อมบ่อผันน้ าใตด้ิน 
-สถานทีด่ าเนินการ  
จากถนนวิเศษโกสินทร์-ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล.  หมู่ที่ 7 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้
ใช้ประโยชน ์

323,200.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 361 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมยัใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนห้วย
โลก3 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใตด้ิน) สายทาง
ถนนห้วยโลก3 หมู่ที่7 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จากถนนทางหลวง
2248-ถนนพลานแก้ว ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร     ลึก 0.60 เมตร 
ระยะทางรวม 620 เมตร พร้อมบอ่ผัน
น้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนห้วยโลก3                    
-ระยะที่1 จากถนนทางหลวง2248-
ถนนวิเศษโกสินทร์ ระยะทาง 210 
เมตร  

248,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 362 
 

 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -ระยะที่2 จากถนนนวิเศษโกสินทร์-
ถนนพลานแก้ว  ระยะทาง 410 เมตร  
หมู่ที7่  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนทีเ่ดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 363 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนวเิศษ
โกสินทร์ ทัง้2ด้าน  
หมู่ที่7 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลติ 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สาย
ทางถนนวิเศษโกสินทร์ ทั้ง2ด้าน  
หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 255  เมตร พร้อมบ่อ
ผันน้ าใต้ดิน 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนวิเศษโกสินทร์ จาก
ถนนทางหลวง2248-ถนนห้วยโลก
3  หมู่ที่7  
 

102,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 364 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 365 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ก่อสร้างต่อขยาย
ท่อลอดเหลีย่ม 
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล10  
หมู่ที8่ ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)    

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างต่อขยายท่อลอดเหลี่ยม 
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล10 
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
ยาวข้างละ 3 เมตร จ านวน 1 จุด  
-สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล10 
หมู่ที8่ 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

99,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคลอ้งกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 366 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้างต่อขยาย
ท่อลอดเหลีย่ม 
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล12  
หมู่ที ่8  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพือ่ป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างต่อขยายท่อลอด
เหลี่ยม สายทางถนนวิสตูร
โยธาภิบาล12 หมู่ที8่ ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
ยาวข้างละ 3 เมตร จ านวน 
1 จุด  
-สถานท่ีด าเนินการ  
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล12 หมู่ที8่  
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนหลกัเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

99,000.00 - - - - เชงิปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคลอ้งกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขงัใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 367 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้
ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1 หมู่
ที่10 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชน
ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 หมู่ ที่ 10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 417 เมตร พร้อมบ่อผันน้ าใต้
ดิน 
- สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล-ถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่10 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชนศรี
พรหมและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

166,800.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขงัใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 368 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้
ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล3 หมู่
ที1่0 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชน
ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลติ 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล3 หมู่ที่10 ต าบลนาจะ
หลวย อ า เภอนาจะหลวย  จั งห วั ด
อุบลราชธานี จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล-
ถนนวิเศษโกสินทร์ ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 417 เมตร 
พร้อมบ่อผันน้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล-ถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่10 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสญัจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

166,800.00 - - - - เชงิปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 369 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล5 หมู่ที่
10 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดั
อุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)    

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล5 หมู่ที่10 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ยาว 413 เมตร พร้อม
บ่อผันน้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล-ถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่10 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ระชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์
 

165,200.00 - - -  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 370 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล7 หมู่ที่
10 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดั
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   
    

เพือ่ป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล7 หมู่ที่ 10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 411 เมตร พร้อมบ่อผัน
น้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวสิูตรโยธาภิบาล7 จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์ 
หมู่ที่10 

164,400.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึ้นร้อยละ
90 

แก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขงัใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 371 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

  

แบบ ผ.02  

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 372 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล9 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต  ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้
ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล9  
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 306 เมตร พร้อมบ่อผนั
น้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ 
   จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล-ถนน
ทางหลวง2248 หมู่ที่10  
--กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชนศรี
พรหมและประชาชนที่ เดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

122,400.00 - - - 
 

- เชงิปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 373 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิเชียร หมู่ที1่2 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอบุลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชน 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ า
ใตด้นิ) สายทางถนนวเิชียร หมู่ที่
12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี  
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 154 เมตร 
พร้อมบ่อผันน้ าใตด้ิน 
- สถานท่ีด านินการ  
ถนนวิเชียร หมู่ที่12 จากถนนสุ
นัย ณ อุบล-บ้านวินัย สูงเรือง  
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน์ 

61,600.00 
 

- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 

แก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขงัใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 374 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนเทศบาล2 หมู่
ที่11 ต าบล 

นาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร
น้ า ใต้ ดิ น ) ส าย ท า งถ น น
เทศบาล2 หมู่ท่ี11 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ 
น า จ ะ ห ล ว ย  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 290 เมตร พร้อมบ่อผัน
น้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนเทศบาล2 หมู่ที่11 จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8-ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที่11 
  

- - 116,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จร ไป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

    แบบบ  ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 375 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   กลุ่ ม เป้ าหมาย  ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่ เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 376 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมอืงนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล8 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรอืระดับ
เทศบาลและจาก               
แผนชุมชนของชุมชน
กลางเมือง) 

เพือ่ป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผ ล ผ ลิ ต  ก่ อ ส ร้ า งร ะ บ บ
ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8 หมู่ที่
11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
น า จ ะ ห ล ว ย  จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  จ า ก ถ น น
เทศบาล2-ถนนเถาว์ถวิลย์ 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 460  เมตร 
พร้อมบ่อผันน้ าใต้ดนิ 
 

88,800.00 
 

105,600.00 28,000.00 
 

- - เชงิปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 377 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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 
ถ น น วิ สู ต ร โ ย ธ า ภิ บ า ล 8                  
ระยะที่1 จากถนนเทศบาล2-
ถนนเทศบาล3  ยาว 122  เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนนเทศบาล3-
ถน น เถ าว์ ถ วิ ล ย์   ย าว  268  
เมตร  
-ระยะที่3 จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล8-ทางหลวง2248 ยาว 70 
เมตร 
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ศ รี พ รห ม แ ล ะ ป ระ ช าชน ที่
เดิ น ท า งสั ญ จ ร ไป -ม า ได้ ใ ช้
ประโยชน์ 
 

        

      แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 378 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสง
ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนวิเชียร หมู่ที ่13 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อป้องกนั
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
ชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน) สายทางถนนวิเชียร หมู่ที่
13 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี  
ขนาดกว้าง 0.50เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 810 เมตร พร้อมบ่อ
ผันน้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิเชียร  จากถนนเถาว์
ถวิลย์-ถนนนิเวศน์ หมู่ที่13  
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน์ประโยชน์ 

324,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 

เชงิคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 379 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนน
สุขาภิบาล1  
หมู่ที่13 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต กอ่สร้างระบบระบายน้ า

ไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี  
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึก0.60 
เมตร ยาว 816 เมตร พร้อมบ่อผัน
น้ าใต้ดิน 
-สถานที่ด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล1 จากถนนเถาว์
ถวิลย์-ถนนนนิเวศน์ หมู่ที่13  
- กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนชุมชนหว้ยซันเหนือและ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มาได้
ใช้ประโยชน ์

326,400.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคลอ้งกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขงั
และประชาชน 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 380 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าแบบไร้
ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางถนน
นิเวศน์ หมู่ท่ี13 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

เพื่อป้องกนั
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดนิ) สายทางถนนนิเวศน์ 
หมู่ที่13 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร   ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 140 เมตร พร้อมบ่อผัน
น้ าใต้ดิน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์จากถนนทางหลวง
2248-สะพาน หมู่ที่13 - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันเหนือและประชาชนที่
เดินทางสญัจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์
ไปมาได้ใชป้ระโยชน ์

56,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 

สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 381 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องปี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนวิเศษ
โกสินทร์  หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลติ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายทางถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จากถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล11-สะพานล าห้วยโลก 
ระยะทาง 224  เมตร               
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ จากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล11-สะพานล าห้วยโลก 
หมู่ที่7 
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
ห้วยโลกและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

- 739,200.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100  

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 382 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องปี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนหลัก
เมือง หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวดั
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลติ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายทางถนนหลักเมือง 
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
ระยะทางรวม 570 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 170 เมตร             
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนหลักเมือง จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล14-เขตเทศบาล   
หมู่ที ่8  
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
หลักเมืองและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

660,000.00 660,000.00 561,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100  

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิม่ขึ้น
ร้อยละ90 

ประชาชน
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 383 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. สายทาง
ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่8 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ) 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. สายทางถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที ่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี   
ระยะทางรวม 350 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 174 เมตร  
-ระยะที่2 ระยะทาง 176 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ          
ถนนเถาว์ถวิลย์ จากถนนวิเชียร -
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12 หมู่ที ่8 

ถนนนเิวศน ์
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
หลักเมืองและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

 229,000.00 232,000.00 - 

 

- เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 

เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 384 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทาง คสล.  
สายทางถนน 
กิ่งพงษ์ษา หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. สายทางถนนกิ่งพงษ์ษา 
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  จากถนน
สขุาภิบาล1-ถนนเถาว์ถวิลย์  
ระยะทาง 168 เมตร  
-สถานทีด่ าเนินการ      
 ถนนกิ่งพงษ์ษา จากถนน
สุขาภิบาล1-ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที ่8 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชมุชน

หลักเมอืงและประชาชนที่เดนิทางสญัจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

- 

 

443,520.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 385 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนศรีมัน 
หมู่ที่10 ต าบล 
นาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบัชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางถนนศรีมัน หมู่ที่10  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวดั
อุบลราชธาน ี จากส่วนขยาย
เดิม-ถนนวิสตูรโยธาภิบาล1 
ระยะทาง 276 เมตร 
-สถานที่ด าเนินการ         
ถนนศรีมันจากส่วนขยายเดิม-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 หมู่ที่
10  
- กลุม่เป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ศรพีรหมและประชาชนที่เดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์

- 64,000.00 - - - 

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 386 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมอืง) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางถนนวิเศษโกสินทร์  
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทางรวม 583 
เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 183 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนวิเศษโกสินทร์ จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1-เขตเทศบาล   หมู่ที1่0  
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์

- 660,000.00 660,000.00 549,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน 

สัญจรไป-มา  
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 387 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนวยีงชัย  
(ด้านทิศตะวันตก
ของทางหลวง
หมายเลข2248 ) 
หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชมุชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลติ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนนวียงชัย (ด้านทิศ
ตะวันตกของทางหลวงหมายเลข
2248 ) หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ระยะทางรวม 1,160 
เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 290 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 290 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 290 เมตร   
-ระยะที่4 ระยะทาง 290 เมตร     
-สถานที่ด าเนินการ         
จากทางหลวง2248-เขตเทศบาล หมู่ที่1 2 
 กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มาไดใ้ช้
ประโยชน ์

957,000.00 957,000.00 957,000.00 957,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบกอ่สร้าง
ร้อยละ 100 
เชงิคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน 

สัญจรไป-มา 

 สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 388 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนน 
วียงชัย (ด้านทิศ
ตะวันออกของทาง
หลวงหมายเลข
2248 ) หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

- ผลผลิต ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ถนนวียงชัย (ด้านทิศตะวันออก
ของทางหลวงหมายเลข2248 ) 
หมู่ที1่2 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทางรวม 
1,140 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที4่ ระยะทาง 240 เมตร   
 

990,000.00 990,000.00 990,000.00 972,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชงิคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วม
ขังและ
ประชาชน 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 389 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนเวียงชัย(ด้านทิศตะวันออก
ของถนนหมายเลข2248)จากทาง
หลวง2248-เขตเทศบาล หมู่ที1่2 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายทางถนน
ห้วยซันใต้ หมู่ที1่2 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี ระยะทาง
รวม 407 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 207 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ          
ถนนห้วยซันใต้ จากถนนพิรุณ-
ถนนวียงชัย  หมู่ที1่2  
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซนัใต้และประชาชน
ทีเ่ดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์

660,000.00 683,100.00 - - - เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนพิรุณ 
หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดบัเทศบาล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทางถนนพิรณุ  
หมู่ที1่2 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ระยะทางรวม 800 
เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่4 ระยะทาง 200 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนพิรุณ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล6-
เขตเทศบาล หมู่ที่12 

-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน

ห้วยซันใต้และประชาชนที่เดินทางสัญจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชงิคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 ก่อสร้างขยายขยาย
ผวิจราจร คสล. 
สายทางถนน
สุขาภิบาล1 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายขยาย
ผวิจราจร คสล. สายทางถนน
สุขาภิบาล1 หมู่ที1่2 ต าบล 
นาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  จากสะพาน-
ถนนสุนัย ณ อุบล  ระยะทาง 
365 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล1 จากสะพาน-
ถนนสุนัย ณ อุบล หมู่ที่12  
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

- 963,600.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 393 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 ก่อสร้างขยายขยาย
ผวิจราจร คสล. 
สายทางถนน
สุขาภิบาล2 หมู่ที่
12 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธานี (จาก
การประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายขยาย
ผิวจราจร คสล.  
สายทางถนนสุขาภบิาล2 หมู่ที่
12 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  จากถนน
นิเวศน-์ถนนสุนัย ณ อุบล 
ระยะทาง 408 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนสุขาภิบาล2 จากถนน
นิเวศน์-ถนนสุนัย ณ อุบล  
หมู่ที1่2 
 -กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนที่เดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

- 107,7120.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 394 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 ก่อสร้างก่อสรา้ง
ขยายผิวจราจร 
คสล. สายทาง
ถนนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่12 ต าบล
นาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวดั
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างก่อสรา้งขยาย
ผิวจราจร คสล. สายทางถนน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่12 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  จากถนน
ทางหลวง2248-ถนนสุนัย  
ณ อุบล ระยะทาง 200 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ          
ถนนห้วยซันใต้ จากถนนทาง
หลวง2248-ถนนสุนัย ณ อุบล 
หมู่ที1่2  
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์

- 660,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ตอ้งการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 395 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนน 
ชัยสุวรรณ หมู่ที1่2 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่12 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ีจากผิว
จราจร คสล. เดิม-เขตเทศบาล 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 
165 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ 
 ถนนชัยสุวรรณ จากผิวจราจร 
คสล. เดิม-เขตเทศบาล  
หมู่ที่12 
 -กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนที่เดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

- 544,500.00 - - - เชงิปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 396 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 ก่อสร้างก่อสรา้ง
ขยายผิวจราจร 
คสล. สายทางถนน
นิเวศน์ท้ัง2ด้าน  
หมู่ที่13 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างก่อสร้าง
ขยายผิวจราจร คสล. สายทาง
ถนนนิเวศน์ท้ัง2ด้าน หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ระยะทางรวม
1,120 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที3่ ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่4 ระยะทาง 220 เมตร   
 
 
 
 

- 780,000.00 780,000.00 780,000.00 570,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 397 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนนิการ          
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยหลังเกา่ 
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดใ้ช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 398 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. 
สายทางถนน
สุขาภิบาล2 หมู่
ที่13 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สายทางถนน
สุขาภิบาล2 หมู่ที่13 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ          
นาจะหลวย จงัหวัด
อุบลราชธานี  จากถนน
นิเวศน์-ท่อลอดเหลี่ยม  
ระยะทาง 165 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุขาภิบาล2 จากถนน
นิเวศน-์ท่อลอดเหลี่ยม  
หมู่ที่13 
 
 
 

- 435,600.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 399 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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
ชุมชนห้วยซนัเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-
มาได้ใช้ประโยชน์ไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 400 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์
ตกิคอนกรีตสาย
ทางถนนห้วย
โลก2 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดั
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชมุชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ทางถนนห้วยโลก2 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทางรวม 
664 เมตรระยะที1่ จากถนน
ทางหลวง2248- 
ถนนพลานแก้ว ระยะทาง 
334 เมตร  
ระยะที่2 จากถนนพลาน
แก้ว-ถนนหว้ยโลก1 
ระยะทาง 330 เมตร 
 
 

1,015,360.00 1,003,200.00  - - เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิม่ขึน้ร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 401 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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        
จากถนนทางหลวง2248-
ถนนห้วยโลก1  หมู่ที่7 
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 402 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟลัท์ติกคอนก
รีตสายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
หมู่ที่7 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับชุมชนต าบล) 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล หมู่ที7่ ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทางรวม 735 
เมตร 
 -ระยะที่1 จากถนนทางหลวง2248-
ถนนวเิชียร ระยะทาง 182 เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนวิเชียร-ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล11 ระยะทาง 177 เมตร  
 -ระยะที3่ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล
11-วิสูตรโยธาภิบาล13 ระยะทาง 
196 เมตร  
 

553,280.00 538,080.00 595,840.00 547,200.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชน
เพิม่ขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 403 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - ระยะที่4 จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล13-วิสูตรโยธาภิ
บาล15 ระยะทาง  180 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ        
จากถนนทางหลวง2248- 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14   
หมู่ที ่7  
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 404 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางถนน
วิเชียร หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน(ีจาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต สายทางถนนวิเชียร หมู่
ที8่ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอบุลราชธานี ระยะทาง
รวม 840 เมตร 
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที3่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่4 ระยะทาง 240 เมตร   
-สถานที่ด าเนินการ         
ถนนวิเชียรจากถนนวิสูตรโยธาภิบาล-
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8  
-กลุ่มเปา้หมาย  ประชาชนชุมชนหลกัเมือง

และประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

608,000.00 608,000.00 608,000.00  729,600.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 405 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายทาง 
ถนนภูจอง หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลทต์ิกคอนกรตี สาย
ทางถนน 
ภูจอง หมู่ที่8 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  จาก
ถนนทางหลวง2248-ถนน
วิเชียร  ระยะทาง 176 เมตร 
-สถานท่ีด าเนนิการ         
ถนนภูจอง จากถนนทางหลวง
2248-ถนนวิเชียร หมู่ที่8 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- 900,000.00 - - 

 

- เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 406 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายทาง 
ถนนนายอย หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 
ถนนนายอย หมู่ที่8  
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัด
อุบลราชธานี  จากถนน 
ทางหลวง2248-ถนนวิเชียร  
ระยะทาง 176 เมตร 
-สถานที่ด าเนินการ         
ถนนนายอย จากถนนทางหลวง
2248-ถนนวิเชียร  หมู่ที่8 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 

- 900,000.00 - - - 

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 407 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 ก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักสายทางถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที1่0 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวดัอุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักสายทางถนน
วิเศษโกสินทร์ หมู่ที่10 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวัดอุบลราชธานี จากทาง
หลวงหมายเลข2248-บ่อ
ธนาคารน้ าใต้ดิน ขนาดท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60x1.00 
เมตร ระยะทางรวม  939 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ระยะที่1 จากบ่อธนาคารน้ าใต้
ดิน-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 ยาว 
322 เมตร   
 

- 805,000.00 412,500.00 425,000.00 705,000.00.00 เชงิปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิม่ขึ้นร้อย
ละ90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมชัง และ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 408 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -ระยะที่2 จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล1-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล3 ยาว 165 เมตร   
-ระยะที่3 จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล3-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล5 ยาว 170 เมตร   
-ระยะที่4 จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล5-ถนนทางหลวง
2248 ยาว 282 เมตร   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล2 
หมู่ที่11 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดั
อุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพือ่ป้องกนั
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
ชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ที่
11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ขนาดท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 
0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ระยะทางรวม 1,028 
เมตร  
 
 

- 1,000,000.00 1,050,000.00 520,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ
ประชาชน 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 410 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2                       
-ระยะที่1 จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล-ถนนกลางเมือง 
ยาว 400 เมตร  -ระยะที่2 
จากถนนกลางเมือง-ถนน
เถาว์ถวิลย์ ยาว 420 เมตร  
-ระยะที่3 จากถนนกลาง
เมอืง-บ้านนายค าไผ่ (ด้าน
ทิศตะวนัตก ยาว 208 เมตร 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
   

        

แบบ ผ 02 
 


