
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 411 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

62 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายทาง
ถนนพิรุณ(ร่องชัน) 
หมู่ที่12 ต าบล 
นาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายทางถนนพิรณุ
(ร่องชัน) หมู่ที่12 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด 
3x3 เมตร   ยาว 8 เมตร 
แบบ 3 ช่อง 
-สถานทีด่ าเนินการ  
สายทางถนนพิรุณ(ร่องชัน) 
หมู่ที่12  
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- 1,080,000.00 - - 

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 90 
 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมอืงนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง
ระบายน้ า คสล. 
รูปตัววี สายทาง
ถนน เถาว์ถวิ ล ย์ 
หมู่ ที่ 8 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอ
น า จ ะ ห ล ว ย 
จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

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

ผลผลติ 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตวัวี 
สายทางถนนเถาวถ์วิลย์ หมู่ที8่ ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  จากท่อระบายน้ าเดมิ-
เขตเทศบาล  ขนาดรางระบายน้ า กว้าง 
1.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร  ระยะทาง
รวม 750 เมตร 
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 200 เมตร    
-ระยะที4่ ระยะทาง 150 เมตร   
 

- 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์จากท่อระบายน้ าเดิม-
เขตเทศบาล หมู่ที่8  
กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 414 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

64 ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ
ระบายน้ าแบบไร้
ท่ อ (ด้ ว ย ร ะ บ บ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
พร้อมบ่อผันน้ าใต้
ดิน ซอยหลักเมือง1    
หมู่ที่8 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะ
ห ล ว ย  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  
(จ ากการประ ชุม
ป ระช าค ม ระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อป้องกนั
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบไร้ท่อ
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) พร้อม
บ่อผันน้ าใต้ดิน ซอยหลักเมือง1 หมู่ที่
8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล -ถนนหลักเมือง 
ระยะทาง 407 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ซอยหลักเมือง1 จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล-ถนนหลักเมือง หมู่ที่8  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาไดใ้ช้
ประโยชน ์

- 162,800 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อย
ละ100 
เชงิคณุภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ
ประชาชน 

สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 ก่อสร้างและติดตั้ง
ร ะบ บ ส่ งน้ า เพื่ อ
การ เกษต ร  จ าก
ส ระ น้ า เท ศ บ าล 
บริเวณฐานจุด 
บั้ ง ไ ฟ  ห มู่ ที่ 1 2 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จั ง ห วั ด
อุบลราชธาน ี 
(จากการประ ชุม
ประชาคม ระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร
อยา่งเพียงพอ
ตลอดทั้งป ี

ผลผลติ 
ก่อสร้างและติ ดตั้ งระบบส่ งน้ า เพื่ อ
การเกษตร จากสระน้ าเทศบาล บริเวณ
ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี  
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากสระน้ าเทศบาล บริเวณฐานจดุบั้งไฟ 
หมู่ที่12 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ 

- 1,000,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
ระบบส่งน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 

เชงิคณุภาพ 

2.สอด ค ล้ อ งกั บ
ความต้องการใช้
ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 416 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

66 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล13 หมู่ที่
7 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประ ชุม
ป ระชาคม ระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

ผลผลติ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล13 หมู่ที ่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี จากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์ 
ระยะทางรวม 410 เมตร           
 -ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
 -ระยะที่2  ระยะทาง 210 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวสิตูรโยธาภิบาล13 จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที7่ 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ประโยชน ์

660,000.00 693,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ
100 

เชิงคุณภาพ 

2.ส อด ค ล้ อ งกั บ
ความต้องการใช้
ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 417 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 ก่อสร้างขยายผิ ว
จ ร าจ รค อน ก รี ต
เสริมเหล็กสายทาง
ถ น น วิ สู ต ร โย ธ า    
ภิบาล15  หมู่ที่ 7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี (จาก
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายทางถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล15  หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ีจากถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล-บ้านล าดวนรสีอร์ท ระยะทาง  
249 เมตร   

- - 647,400.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100เชิง
คณุภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ป ระ โยชน์ ขอ ง
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อยละ90 

 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 418 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล15 จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล-บ้าน
ล าดวนรสีอร์ท 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 419 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนเถาว์
ถวิลย์ หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
ระยะทางรวม 574 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที3่ ระยะทาง 174 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์ จากถนนวิสตูรโยธาภิบาล
14-เขตเทศบาล  หมู่ที่8 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

  660,000.00 660,000.00 575,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100เชิง
คุณภาพ 

2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ของ
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 420 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

69 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเลี ยบฝั่ ง
ห้วยโลก หมู่ที่ 10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเลียบฝั่งห้วยโลก หมู่ที่10 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทาง 600 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 200 เมตร   
-สถานท่ีด าเนนิการ  
ถนนเลียบฝั่งห้วยโลก หมู่ที่10  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนทีเ่ดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์ 
 

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

2.สอดคล้องกั บ
ความต้องการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 421 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางซอยศรีมัน
1 หมู่ ที่ 10 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางซอยศรีมัน1 หมู่ที่10 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทาง 307 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 107 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ซอยศรีมัน1 จากถนนทางหลวง2248-
ถนนพลานแก้ว  หมู่ที่10 
 -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 

- - 660,000.00 356,100.00 - เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ป ระโยชน์ ขอ ง
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึน้ร้อยละ90 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว 

  กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 422 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
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) 

71 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ค อ น ก รี ต เส ริ ม
เหล็ก สายทางถนน
พิ รุ ณ  ห มู่ ที่ 1 2 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จั ง ห วั ด
อุบลราชธาน ี 
(จากการประชุม
ประชาคม ระดั บ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนพิรุณ หมู่ที่12 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จากถนนวิเชียร-ร่องห้วย
ซัน  ระยะทางรวม 556 เมตร  
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 156 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนพิรุณ จากถนนวิเชียร-ร่องห้วยซัน 
หมู่ที่12 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลางเมืองและประชาชนที่
เดินทางไปมาได้ใชป้ระโยชน์ 

- - 660,000.00 660,000.00 514,800.00 เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ป ระ โยชน์ ขอ ง
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ มขึ้น ร้อยละ
90 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว 

  กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 423 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

72 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล6 หมู่ที่
12 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   จากถนนชัย
สุวรรณ-อ่างเก็บน้ าห้วยซัน ระยะทาง 
220 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 จากถนนชัย
สุวรรณ-อ่างเก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที่12 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหว้ยซันใตแ้ละ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 

- - 726,000.00 -  เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ป ระ โยชน์ ขอ ง
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว 

  กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 424 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายทางถนนพ
ลาน แก้ ว  ห มู่ ที่ 7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สญัจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายทางถนนพลานแก้ว หมู่ที่ 7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  จากถนนทาง
หลวง2248-สะพาน คสล.  ระยะทาง
รวม 568 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนพลานแก้ว  หมู่ที่7         
-ระยะที่1 จากถนนทางหลวง2248-
ถนนห้วยโลก2 ระยะทาง 140 เมตร  
 -ระยะที่2 จากถนนห้วยโลก2-ถนน
ห้วยโลก3 ระยะทาง 181 เมตร  
 -ระยะที่3 จากถนนห้วยโลก3-
สะพาน คสล. ระยะทาง 247 เมตร  

- - 425,600.00 550,240.00 750,880.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชงิคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 425 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่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) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 426 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ 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) 

74 ก่ อ ส ร้ า ง ผิ ว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสาย
ทางถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่7 
ต า บ ล น า จ ะ
หลวย  อ า เภอ
น า จ ะ ห ล ว ย 
จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร าช ธ านี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายทางถนนวเิศษโกสินทร์ หมูท่ี7่ 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี จากถนนทาง
หลวง2248-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล11 
ระยะทางรวม 497 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่7                 
-ระยะที1่ จากถนนทางหลวง2248-
ถนนห้วยโลก3 ระยะทาง 138 เมตร  
-ระยะที2่ จากถนนห้วยโลก3-ถนน
วิเชียร ระยะทาง 170 เมตร  
-ระยะที3่ จากถนนวิเชียร-วสิูตร
โยธาภิบาล11 ระยะทาง 189 เมตร 

- - 419,520.00 516,800.00 574,560.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

เชงิคุณภาพ 

2.ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว า ม
ต้ อ งก า ร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 427 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 428 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล
1 หมู่ที่10 ต าบล
นาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มาสะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัย 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายทางถนนวสิูตรโยธาภิ
บาล1 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทาง 830 
เมตร 
-ระยะที1่ ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 230 เมตร   
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 หมู่ที่10 
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล- 
ถนนพลานแก้ว 

  912,000.00 912,000.00 699,200.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 429 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  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) 

   - กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 430 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
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) 

76 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล3 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล3 หมู่ที่10 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  ระยะทาง 420 เมตร 
-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที2่ ระยะทาง 220 เมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล3 หมู่ที่10 จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์  
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

  608,000.00 668,800.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 431 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

77 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล7 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวดั
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล7 
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
ระยะทาง 413 เมตร 
-ระยะที1่ ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 213 เมตร   
- สถานที่ด าเนนิการ  
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล7 หมู่ที่10  จากถนน
วิสตูรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์  

- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนศรพีรหมและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์
 

  608,000.00 647,520.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 432 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี 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) 

78 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล9 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  
จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล-ถนนทางหลวง
2248  ระยะทาง 316 
เมตร(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนก
รีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล 9  
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
ระยะทาง 316 เมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล9 หมู่ที่10  จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนทางหลวง2248  

- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

  960,640.00   เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 433 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  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) 

79 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตสายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล2 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สญัจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางรวม 830 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
6,640 ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ที่11          
-ระยะที่1 จากถนนวิสตูรโยธาภิบาล-
ถนนกลางเมือง ยาว 408 เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนกลางเมือง-ถนนเถาว์
ถวิลย์ ยาว 422 เมตร  

  1,240,320.00 1,282,880.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 434 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
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 435 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

80 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทาง
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล4 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางรวม 828 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 6,624 ตารางเมตร 

- สถานที่ด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล4 หมู่ที่11           - 
ระยะที่1 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล-ถนนกลางเมือง 
ยาว 408 เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนกลางเมือง-ถนนเถาว์ถวิลย์ ยาว 
420 เมตร  

- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและประชาชนที่เดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์
 

  1,240,320.00 1,276,800.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 436 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
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) 

81 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทาง
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล8 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอเพือ่
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทางถนนวิสูตร
โยธาภิบาล8 หมู่ที่11 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางรวม 740 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,920 
ตารางเมตร 
 
 

- - 884,160.00 817,760.00 583,680.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 437 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
-ระยะที่1 จากถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล-ถนนเทศบาล1 ยาว 279 เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนเทศบาล1-หนา้
ส านักงานสถานีต ารวจภูธร อ าเภอ
นาจะหลวย ยาว 269 เมตร  
-ระยะที่3 จากหน้าส านักงานสถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอนาจะหลวย-ถนน
เถาว์ถวิลย์ ยาว 192 เมตร   
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้
ใช้ประโยชน ์
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 438 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางถนน
วิเชียร หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางถนนวิเชียร หมู่ที่13 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  จากถนนถนน
เถาว์ถวิลย์-ถนนนิเวศน์  ระยะทางรวม 
825 เมตร 
- สถานที่ด าเนินการ  
-ระยะที่1 จากถนนเถาว์ถวิลย์-ถนนชัย

สุวรรณ ระยะทาง 408 เมตร   
-ระยะที่2 จากถนนชัยสวุรรณ – 
ถนนนิเวศน์ ระยะทาง 417 เมตร   

- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซันเหนือและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

  1,240,320.00 1,267,680.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชงิคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิม่ขึน้
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 439 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

83 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รปูตัววี 
สายทางถนนเถาว์
ถวิลย์ หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี สายทาง
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ขนาดรางระบายน้ า กวา้ง 1.50 เมตรลึก 
0.70 เมตร ระยะทางรวม 700 เมตร 

-ระยะที่1 ระยะทาง 200 เมตร   

-ระยะที่2 ระยะทาง 200 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 200 เมตร   

-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล14 -เขตเทศบาล  

-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

  400,000.00 400,000.00 400,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อย
ละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมชัง 
และประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 440 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
สายทางถนน
เทศบาล1 หมู่ท่ี
11 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนา
จะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก ถนนเทศบาล1 หมู่ที่11 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดท่อระบาย
น้ า คสล.Ø 0.60x1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 300 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนเทศบาล1 หมู่ที่11 จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล8-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์
 

  900,000.00   เชิงปริมาณ         
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อย
ละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 441 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่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) 

85 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
กลางเมือง หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชน
ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก ถนนกลางเมือง หมู่ที่11 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอบุลราชธานี  ขนาดท่อระบาย
น้ า คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร พรอ้ม
บ่อพัก ระยะทางรวม 576 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ   
-ระยะที1่ จากถนนวิสตูรโยธาภิบาล2-
ไปทางวัดป่านาจะหลวย ยาว 230 
เมตร  -ระยะที่2 จากถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล2-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 ยาว 
171 เมตร   
  

  575,000.00 427,500.00 437,500.00 เชิงปริมาณ         
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อย
ละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 442 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

   -ระยะที3่ จากถนนวิสตูรโยธา 
ภิบาล4-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6  
ยาว 175 เมตร   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาไดใ้ช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 443 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่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) 

86 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพือ่ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มา
ไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมูท่ี่
11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 807 เมตร 
-สถานที่ด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที1่1           
-ระยะที่1 จากถนนวิสตูรโยธาภิบาล-
ถนนกลางเมือง ยาว 408 เมตร   
-ระยะที่2 จากถนนกลางเมือง-ถนน
เถาว์ถวิลย์ ยาว 395 เมตร    
 

  1,020,000.00 987,500.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบกอ่สร้าง 
ร้อยละ 100 
เชงิคุณภาพ         
2. สอดคลอ้งกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 444 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่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) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 445 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

87 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รปูตัววี 
สายทางถนนชัย
สวุรรณ หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนประชาชน
สามารถเดินทาง
สญัจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตวัวี 
สายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี   ขนาด
รางรายบายน้ า กว้าง 1.50 เมตร 
ระยะทางรวม 920 เมตร 
-ระยะที1่ ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่2 ระยะทาง 300 เมตร   
-ระยะที่3 ระยะทาง 320 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13 จากท่อ
ระบายน้ า คสล.-เขตเทศบาล  
 

  450,000.00 450,000.00 480,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชงิคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 446 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมยัให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป-มาได้
ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 447 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนวสิูตร
โยธาภิบาล6 หมู่ที่
12 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที่12 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จากถนนนิเวศน์-ถนนพิรุณ 
ระยะทางรวม 872 เมตร  
-สถานที่ด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล6 หมู่ที่12           
-ระยะที่1 จากถนนนิเวศน์-ถนนสุนยั ณ อุบล 
ระยะทาง 408 เมตร   
-ระยะที่2 จากถนนสุนัย ณ อุบล-ถนนพริุณ 
ระยะทาง 464 เมตร   

-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และประชาชนที่
เดินทางสัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน ์

   1,077,120.00 1,224,960.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชงิคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิม่ขึน้
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 448 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

89 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทาง
ถนนห้วยโลก3 
หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มาสะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัย 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีตสายทาง
ถนนห้วยโลก3 หมู่ที่7  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทางรวม 664 เมตร 
ระยะที่1 จากถนนทางหลวง2248- 
ถนนวิเศษโกสินทร์ ระยะทาง 253 เมตร  
ระยะที่2 จากถนนวิเศษโกสินทร์- 
ถนนพลานแก้ว ระยะทาง 411 เมตร    
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนทางหลวง2248-ถนนพลานแก้ว หมู่ที่7 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและประชาชนที่เดินทางสัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน์เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 

769,120.00 1,249,440.00    เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชงิคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิม่ขึน้
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 449 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  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) 

90 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล
11 หมู่ที่7  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางถนนวสิูตรโยธาภิบาล11 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี จากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์ 
ระยะทางรวม 408 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล11 หมู่ที่7          
-ระยะที1่ จากถนนวิสตูรโยธาภิบาล6-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 ระยะทาง  
200 เมตร                      

   608,000.00 632,320.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 450 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  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) 

   -ระยะที่2 จากถนนวิสตูรโยธาภิบาล4-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 ระยะทาง  
208 เมตร  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ทีเ่ดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 451 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายทางถนน
เทศบาล2 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนและระดบั
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ถนนเทศบาล2 หมู่ที่11                
-ระยะที1่ จากถนนทางหลวง
2248-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 
ยาว 112 เมตร 
-ระยะที่2 จากถนนวิสตูรโยธา  
ภิบาล8-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 
ยาว 300 เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนเทศบาล2 หมู่ที่11                
-ระยะที่1 จากถนนทางหลวง
2248-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8 
ยาว 112 เมตร 
 

   500,000.00 912,000.00 เชงิปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 452 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -ระยะที่2 จากถนนวิสตูรโยธาภิ
บาล8-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 
ยาว 300 เมตร   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 453 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 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) 

92 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายทางถนน
นิเวศน์ หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางถนนนิเวศน์     
หมู่ที่13 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี   
จากถนนถนนทางหลวง2248- 
ถนนวเิชียร ระยะทาง 350 เมตร 

   1,064,000.00  เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 454 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
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) 

   -สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนนิเวศน์ หมู่ที่13 จาก
ถนนถนนทางหลวง2248-
ถนนวิเชียร 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 455 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

93 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก  
ถนนวิสูตรโยธา   
ภิบาล4 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกนัปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พัก 
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล4 หมู่ที ่11 ต าบล        
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี ขนาดท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.60x1.00 เมตร  
พร้อมบ่อพกั ระยะทางรวม 614 เมตร  
-สถานที่ด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภบิาล4 หมู่ที่11 
 -ระยะที่1 จากถนนกลางเมือง-ท่อลอดเหลี่ยม 
ยาว 205 เมตร   
-ระยะที่2 จากถนนกลางเมือง-ถนนเถาว์ถวิลย์ 
ยาว 409 เมตร   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 

   512,500.00 1,022,500.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชงิคณุภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 456 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมยัให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

94 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
สายทางซอย 
ศรีมัน1 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกนั
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชน
ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางซอย 
ศรีมัน1 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ซอยศรีมัน1 หมู่ที่10                             
-ระยะที1่ จากถนนศรมีัน-ถนนพลาน
แก้ว ยาว 193 เมตร  
-ระยะที่2 จากถนนพลานแก้ว-ถนนทาง
หลวง2248 ยาว 307 เมตร   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 

   77,200.00 122,800.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบกอ่สร้าง 
ร้อยละ 100 
เชงิคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 457 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

95 ก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทางถนน
ห้วยโลก1 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สญัจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กสายทางถนนห้วยโลก1 หมู่ที ่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราช ธานี  ระยะทาง 250 
เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนห้วยโลก1 หมู่ที่7 จากถนนทางหลวง
2248-ถนนห้วยโลก2 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลกและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 

    660,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชงิคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 458 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนัสมยัให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี 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) 

96 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยศรมีัน2 
หมู่ที่10  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  
จากถนนศรีมัน- 
ถนนพลานแก้ว  
ระยะทาง 193 เมตร 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยศรมีัน 2 หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
ระยะทาง 193 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ   
ซอยศรีมัน2 หมู่ที่10 จากถนนศรี
มัน-ถนนพลานแก้ว   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาได้
ใช้ประโยชน ์

    636,900.00 เชงิปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 459 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
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) 

97 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
หมู่ที1่0  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หลังส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หมู่ที1่0 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี  จากถนน
วิเศษโกสินทร์-ลานคอนกรตีอาคารป้องกัน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 214 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ   
ทางเข้าหลังอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หมู่ท่ี10จากถนนวิเศษ
โกสินทร์-ลานคอนกรีตอาคารป้องกัน 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนศรีพรหมและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์   

    706,200.00 เชงิปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 460 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  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) 

98 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ถนนวสิูตรโยธาภิ
บาล2 หมู่ที่ 12 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 
หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี 
จากถนนชัยสุวรรณ-ล าห้วยซัน 
ระยะทาง 290 เมตร   
 -สถานทีด่ าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที่12  
จากถนนชัยสุวรรณ-ล าห้วยซัน  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาได้
ใช้ประโยชน ์

    957,000.00 เชงิปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 461 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 ก่อสร้างก่อสรา้ง
ขยายผิวจราจร 
คสล. สายทาง
ถนนวิสูตรโยธา   
ภิบาล2 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างก่อสรา้งขยายผิวจราจร คสล. 
สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   ระยะทาง 435 
เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ที่12  
จากถนนเถาว์ถวิลย์-ถนนชัยสุวรรณ 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาไดใ้ช้
ประโยชน ์
 

    1,148,400.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 462 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

100 ก่อสร้างก่อสรา้ง
ขยายผิวจราจร 
คสล. สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 4  
หมู่ที ่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างก่อสรา้งขยายผิวจราจร คสล. 
สายทางถนนวสิูตรโยธาภิบาล4  
หมู่ที1่2 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง 440 
เมตร  
-สถานที่ด าเนินการ   
ถนนวสิูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที่12 จาก
ถนนเถาว์ถวิลย์-ถนนชัยสุวรรณ 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

    1,161,600.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 463 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
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) 

101 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายทางถนน
หลักเมือง หมู่ที่8  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางถนนหหลักเมือง หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี   ระยะทาง 350 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนหลักเมือง หฒุ่ที8่ จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล10-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14  
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาไดใ้ช้
ประโยชน ์
 
 

    1,064,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มนี้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 464 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

102 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก    
คอนกรีตสายทาง
ถนนเทศบาล1 หมู่
ที่11 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดั
อุบลราชธาน ี

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทางถนนเทศบาล
1 หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 8 
เมตร ระยะทาง 113 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด าเนนิการไม่น้อยกว่า 904 
ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนนิการ  
ถนนเทศบาล1 หมู่ที่11 จาก
ถนนทางหลวง2248-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล8 

    343,520.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 465 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: 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) 

   - กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 466 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 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) 

103 ก่อสร้างผวิจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายทางถนน
ชัยสุวรรณ หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี   

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มาสะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัย 

ผลผลติ 
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางถนนชัยสุวรรณ  
หมู่ที่13 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี    ระยะทาง
รวม 400 เมตร 
สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13 จากถนน
ทางหลวง2248-ถนนวิเชียร 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนทีเ่ดินทางสัญจรไปมาได้
ใช้ประโยชนม์ี  

    1,216,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 467 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนพลานแก้ว หมู่
ที่10 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับชมุชนต าบล) 
 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต อสร้างระบบระบายน้ า
ไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน) สายทางถนนพลานแก้ว 
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี ยาว 480 เมตร 
พร้อมบ่อผันน้ าใตด้ิน 
-สถานท่ีด าเนินการ     
- ฝั่งถนนนิเวศน ์ถึง อ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน 
- ถนนวิเชียร ถงึ อ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้ใช้
ประโยชน ์

    192,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชงิคุณภาพ         
2. สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 468 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนศรีมัน หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลติ ก่อสร้างระบบระบายน้ า
ไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน) สายทางถนนศรีมัน หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ        
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ยาว 520 เมตร พร้อมบ่อผันน้ า 
ใต้ดิน   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนศรีมัน หมู่ที1่0 จากทางหลวง
2248-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1  
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
ศรีพรหมและประชาชนท่ีเดินทาง
สญัจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์

    208,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชงิคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 469 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 ก่อสร้างปรับปรุง
อ่างเก็บน้ าห้วยร่อง
แทน หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

- ผลผลิต ก่อสร้างปรับปรุง
อ่างเก็บน้ าห้วยร่องแทน  
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี
- สถานทีด่ าเนินการ อ่างเก็บ
น้ าหว้ยร่องแทน หมู่ที่8 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

   5,000,000.00  เชิงปริมาณ 
1. อ่างเก็บน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 
 
 
 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 
และ
การเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 470 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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) 

107 ก่อสร้างปรับปรุง
อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
หมู่ที่10  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

- ผลผลิต ก่อสร้างปรับปรุง
อ่างเก็บน้ าห้วยโลก หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธาน ี
- สถานท่ีด าเนินการ  
อ่างเก็บน้ าห้วยโลก หมู่ที่10 
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้
ใช้ประโยชน ์
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน ์

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิม่ขึ้นร้อยละ90 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 
และ
การเกษตร
อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 471 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามล าห้วยซัน
ตอนล่าง สายทาง
ถนนวสิูตรโยธาภิ
บาล6    
หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

พื่อให้ประ
ชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

- ผลผลิต ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามล าห้วยซันตอนล่าง สายทาง
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6   หมู่ที่12 
 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด กว้าง 
7เมตร ยาว 20 เมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ล าห้วยซันตอนล่าง สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล6    
หมู่ที่12 
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ีอาศัย
อยูบ่ริเวณดังกล่าวได้ใช้ประโยชน ์

   2,000,000.00  เชิงปริมาณ 
1.สะพานเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบแปลนการ
ก่อสร้างร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ90 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 472 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 การก่อสร้างฝายน้ า
ล้น มข.27 คลอง
ซัน หมู่ท่ี12  
บ้านห้วยซันใต้ 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

- ผลผลิต  การก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข.27 คลองซัน หมู่ท่ี
12 บ้านห้วยซันใต้ ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดสันฝายสูง 
2.00 เมตร ผนังขา้งสูง 3.50 
เมตร  กว้าง 18.00 เมตร  
- สถานทีด่ าเนินการ  
ล าห้วยซันตอนล่าง หมู่ที่12 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ 
 

849,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 
และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 473 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 ธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบเปิดสระ หมู่
ที1่2 บ้านห้วยซันใต้ 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพือ่ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
และการเกษตร 

- ผลผลิต   
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดสระ  
หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้  
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  สระน้ าขนาดกว้าง 
50 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 3.50 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
19,775 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด) 
- สถานทีด่ าเนินการ  
บริเวณฐานบั้งไฟ หมู่ที่12 
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ีอาศัย
อยูบ่ริเวณดังกล่าวได้ใช้ประโยชน ์

566,000.00     เชิงปริมาณ 
1.การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิม่ขึ้นร้อยละ90 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 
และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 474 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
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) 

111 ขุดลอกคลองซัน 
หมู่ที่12  
บ้านหว้ยซันใต้  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี    
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

พือ่ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

- ผลผลิต ขุดลอกคลองซัน 
หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้ 
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี    ขนาดกว้าง 
18.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ   
คลองซัน หมู่ที่12  

- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณดังกล่าวได้ใช้
ประโยชน ์
 

488,000.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
แปลนร้อยละ
100  
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90  

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 
และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 475 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 ปรับภูมิทัศน์พร้อม
ถมดิน ตกแต่ง
สถานท่ีเพื่อจัดท า
ตลาดริมน้ าบริเวณ
อ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชมุชน
และระดับเทศบาล ) 

 

 
-ผลผลิต ปรับภูมิทัศน์พร้อม
ถมดิน  ตกแต่ งสถานที่ เพื่ อ
จัดท าตลาดริมน้ าบริเวณอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ 

น า จ ะ ห ล ว ย  จั ง ห วั ด
อุบลราชธาน ี

-สถานท่ีด าเนินการ 

บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
หมู่ที ่12 

-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหว้ยซันใต้
และประชาชนบริเวณดังกล่าว
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 เชงิปริมาณ 
1.สถานท่ี
ด าเนินการ
เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ
100 
เชงิคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิม่ขึ้นร้อยละ
90 

 กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 476 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

113 ก่อสร้าง
ปรับปรุงสนาม
กีฬาบริเวณ
หน้าท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

(หลังเก่า) หมู่ที่11 
ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดั
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและ
ระดับ) 
 

เพือ่ให้มี
สถานท่ีออก
ก าลังกายที่
ไดม้าตรฐาน 
เพียงพอและ
เหมาะสมแก่
เด็ก เยาวชน 
และ
ประชาชน
ทั่วไป 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา
บริเวณหน้าท่ีเทศบาลต าบล
นาจะหลวย (หลังเก่า)  
หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัด
อุบลราชธานี ก่อสร้างลาน
กีฬา ทางวิ่งออกก าลังกาย 
พร้อมจัดท าระบบไฟส่อง
สว่างและระบบระบายน้ า
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย  

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 เชิงปริมาณ  
1.เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบแปลน
ก่อสร้างร้อยละ100
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึน้
ร้อยละ90 

มีสถานท่ี 
ออกก าลัง
กายทีไ่ด้
มาตรฐาน 
เพียงพอ
และ
เหมาะสม
แก่เด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
ทั่วไป 

  กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 477 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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) 

   สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหลังเก่า หมู่ที่11
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ประชาชนท่ีมาออกก าลังกายได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 478 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: 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) 

114  ก่อสร้างอาคาร
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(หลังใหม่) หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

((จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อพัฒนา
ตลาดสด
เทศบาลให้มี
ความสะอาด
และถูก
สุขอนามัย 

-ผลผลติ 
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (หลังใหม่)  
หมู่ท่ี8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
-สถานท่ีด าเนินการ  ตลาดสด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย     
หมู่ท่ี8 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ประชาชนท่ีเดินทางเข้ามาซ้ือ
ขายสินค้าได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

10,000,000.00     เชิงปริมาณ  
1.การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบแปลนการก่อสร้าง 
ร้อยละ100  
เชิงคณุภาพ  
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ90  

ตลาดสด
เทศบาลมี
ความสะอาด
และถูก
สุขอนามัย 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 479 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่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) 

115 ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียจาก
ชุมชน  หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธานี    

เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
บ าบัดน้ าเสีย
จากชุมชนที่
ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวด 
ล้อม 

-ผลผลิต 

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสยีจาก
ชุมชน หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี     
สถานท่ีด าเนินการ                 
-ชุมชนห้วยซันใต ้หมู่ที่13 
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ีอาศัย
อยู่บริเวณดังกล่าวได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 
 

150,000.00     เชิงปริมาณ  
1.ระบบบ าบัดน้ าเสยี
เป็นไปตามแบบแปลน
ร้อยละ10 
เชิงคณุภาพ  
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

ลดการเกิด
ปัญหาน้ าเน่า
เสียภายใน
ชุมชนและไม่
สง่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 480 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่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) 

116 พัฒนาเมืองเพื่อ
รองรับการ
ท่องเทีย่วเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง         
บนถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 
หมู่11,8 (จาก
สะพานพรประชา 
ถึง สะพานร่อง
แทน)  ถนนวสิูตร
โยธาภิบาล8(ถนน
วัฒนธรรม)  
หมู่11  

1.เพื่อส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยว
ในพื้นที่        
2.เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจใน
พื้นที่          
3.เพือ่ส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน    

-ผลผลิต  ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บนถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
หมู่11,8 (จากสะพานพรประชา 
ถึง สะพานร่องแทน)       
จ านวน 81 จุด ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล8(ถนนวัฒนธรรม)  หมู่11 
(จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง 
ถนนเถาว์ถวิลย์) จ านวน 26 จุด 
-สถานท่ีด าเนินการ                
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่11,8 
(จากสะพานพรประชา ถึง 
สะพานร่องแทน)          
  
 

7,300,000.00     เชิงปริมาณ  
1.เป็นไปตามแบบ
แปลนร้อยละ100 
เชิงคณุภาพ  
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 

1.ประชาชน
และ
นักท่องเทีย่ว
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน   2.
ประชา ชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวยและพืน้ท่ี
ใกล้เคียงมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 481 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถึง 
ถนนเถาวถ์วิลย์) 
ต.นาจะหลวย   
อ.นาจะหลวย   
จ.อบุลราชธาน ี

 -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8(ถนน
วัฒนธรรม)  หมู่11 (จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล ถึง ถนนเถาว์
ถวิลย์) ต.นาจะหลวย     
อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธาน ี
-กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 482 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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) 

117 จ้างส ารวจและ
ออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

เพือ่จ้างและ
ส ารวจออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

- ผลผลิต   
1.จ้างส ารวจและออกแบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานอาคารตลาดสด และองค์ประกอบ
อืน่ ๆ เช่น ถนนภายใน ภายนอกอาคาร 
คลองระบายน้ า ฯลฯ 
2.คา่วิศวกรรมรับรอง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและประชาชนท่ัวไปที่ใช้
ประโยชน์ 
 

500,0000.00 500,0000.00 500,0000.00 500,0000.00 500,0000.00 เชิงปริมาณ 
1.การส ารวจและ
ออกแบบได้
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 
เชงิคุณภาพ 
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

1.ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากอาคาร
ตลาดสด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 483 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจงัหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 จ้ า ง ส า ร ว จ แ ล ะ
ออกแบบโครงการ
ปรับปรุ งภู มิทั ศน์
ถ น น วิ สู ต ร โย ธ า     
ภิ บ า ล (จ า ก ก า ร
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิ
บาลให้
สะดวกในการ
สญัจรไปมา
ของ
ประชาชน
และมภีูมิทัศน์
น่าชมน่ามอง 

-ผลผลิต  จ้างส ารวจและ
ออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนวสิตูรโยธาภิบาล   
จ านวน 1 สาย 
-สถานท่ีด าเนินการ 

ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและผู้สญัจรไปมาได้
ใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 

 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 เชงิปริมาณ 
1.การส ารวจและ
ออกแบบเพื่อ
ปรับปรุง           
ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล
ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ 
ภูมิทัศน ์

น่าชมน่ามอง 

    ก อ ง
ช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 484 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 จ้างส ารวจและ
ออกแบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 

เพื่อจา้ง
ส ารวจและ
ออกแบบ
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

-ผลผลิต  
1. จ้างส ารวจและออกแบบ 
โคร้างสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน 
อาคาร คลองระบายน้ า 
สะพาน  ฯลฯ 
2.ค่าวิศวกรรับรอง 
-สถานท่ีด าเนินการ      
ส านักงานเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและประชาชนท่ัวไปได้
ใช้ประโยชน์ 

 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การส ารวจและ
ออกแบบ ได้
มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 

2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
บริการ
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 485 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  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) 

120 ปรับปรุงอาคาร 
อาคารที่พัก
ผู้โดยสารเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ า  
ห้องสุขา ณ 
อาคารที่พกั
ผู้โดยสารให้
สามารถใช้งาน
ได้ตลอดปี 
 

- ผลผลิต 
ปรับปรุงหอ้งน้ า ห้อง
สุขา ณ อาคารทีพ่ัก
ผู้โดยสารเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ
ห้องน้ าหอ้งสุขา  
ณ อาคารที่พักผูโ้ดยสาร
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวย 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ห้องน้ า ห้องสุขา
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ห้องน้ า ห้อง
สุขา ณ อาคาร
ที่พักผู้โดยสาร
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
สามารถใช้งาน
ได้ตลอดป ี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 486 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ห้องน้ าห้องสุขา ณ 
อาคารทีพั่กผู้โดยสาร
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 รวม 120 โครงการ   57,764,940.00 32,711,120.00 35,604,420.00 40,596,320.00 31,607,460.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 487 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมยัใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม 
“เรียนรู้
ประชาธิปไตย
ใส่ใจการ
เลือกตั้ง” 
 (จากการ
ประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบล) 

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบอบ
การเมืองการปกครอง 
2.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบระชาธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 
3.ประชาชนรู้จักเลือก
ตัวแทนเข้าท างานท่ีมี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง 
4.ประชาชนมีความเข้าใจ
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 

- ผลผลิต  หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมเข้าร่วม 
ไม่น้อยกวา่ 80 คน 
- สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

20,000.00 
(2559:20,000.00) 

 

20,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมฝึกอบรม 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธปิไตย
และการ
เลือกตั้ง 

งานนิติการ
และสญัญา 
/ส านักปลัด 
เทศบาล 
(1.นายกติติ
ศักดิ์  โคตทอง 
2.นายเลอศกัดิ์   
อนภุกัดิ์) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 488 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      พระมหา 
กษัตริย์  ท าให้
เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 489 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ฝกึอบรม
กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และ 
เสรมิสร้างธรร
มาภิบาล(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบล) 

1.เจ้าหน้าที่และ
พนักงานเทศบาลฯ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2533 
2.เจ้าหน้าทีแ่ละ
พนักงานของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย น าหลัก 
ธรรมาภิบาล มาใช้
ในการบริหารงานใน
หนว่ยงาน 

-ผลผลิต เจ้าหนา้ที่และ
พนักงานของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวนไมน้่อยกว่า 
50 คน 
-สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด  
-กลุ่มเป้าหมาย  
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบลนา
จะหลวยเข้าร่วม 
ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบล 
 

หน่วยงานของ
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยเป็น
หน่วยงานท่ีมี
การบริหารงาน
อยา่งโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
และหน่วยงาน
ปราศจากการ
ครหาการทุจริต
ประพฤติมชิอบ
ในหน่วยงาน 

งานนิติการ
และสญัญา 
/ส านักปลัด 
เทศบาล 
(1.นายกิตติ
ศักดิ์  โคตทอง 
2.นายเลอศกัดิ์   
อนุภกัดิ์) 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 490 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

         นาจะหลวย 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประพฤติ
ปฏบัิติตามหลักนิติ
รัฐ นิติธรรม และ
ธรรมาภิบาลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 

  

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 491 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดงานวนั
เทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้มีกิจกรรม
ร าลึกถึงวนัจดัตั้ง
เทศบาลและ
ประชาชนผู้มสีว่น
ร่วมได้มารบัทราบ
ผลการด าเนิน
กิจการของเทศบาล 
2.เพือ่ให้พนักงานได้
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้น ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่
รองรับการบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต จดักิจกรรมงาน 
วันเทศบาล ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มสี่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน:
ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลหรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 

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

 

40,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

60,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิม่ 
ขึ้นร้อยละ 20 
เชงิคณุภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้บริการของ
เทศบาลเพิม่ขึน้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วม 
ได้มารับทราบ 
ผลการด าเนิน
กิจการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นางสาว
สมหมาย  
วงเวียน 
2.น.ส.สุภา

วดี  ทาทอง) 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 492 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเสยีภาษีทุก
ประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบล) 
 

เพือ่ให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษ ี

- ผลผลิต ผู้ประกอบการเขา้
รับการฝึกอบรม จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  หรือ
ตามที่ก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ี
ฝึกอบรม 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ี
สนใจทั่วไป และผู้มสีว่นร่วม 
 
 

50,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2559:50,000.00) 
(2558:50,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 

ผู้ประกอบการ
มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการ
เสียภาษ ีมี
แรงจงูใจในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 493 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อบรมเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีทุก
ประเภทของ
เทศบาลใหส้ามารถ
จัดเกบ็ภาษไีดต้าม
เป้าหมาย 

- ผลผลิต ผู้ประกอบการผูม้ี
ส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน:
ปี 
- สถานทีด่ าเนินการ  
ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
หรือตามที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่ด าเนินการ  
- กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ี
สนใจทัว่ไป และผู้มสี่วนรว่ม 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:15,000.00) 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิม่ขึน้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
เสียภาษี มี
แรงจูงใจในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 494 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับปรุงระบบ 
แผนทีภ่าษี 
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษ ีให้
สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงระบบ
แผนทีภ่าษี จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ภายใน
เขตบริการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจ านวน 7 
ชุมชน  
- กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือน
หรือพ้ืนที่ท่ีอยูใ่นเขตการ
จัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

500,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับปรุง 
ระบบแผนท่ีภาษี
เป็นไปตาม
คุณสมบัตทิี่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชงิคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิม่ขึน้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการช าระ
ภาษี 

กองคลัง 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 495 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล   
นาจะหลวย  
(e-laas) 

1.เพือ่ปรับปรุง
ระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
ให้สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 
2.เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกบั
การปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
(e-laas)  จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ระบบบัญชี
กองคลัง /ประชาชนท่ีมาใช้
บริการเทศบาล 

50,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับปรุงระบบ
บัญชดี้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 5 
 

1.ระบบบัญชี
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 
2.ประสิทธิภาพ
ใหก้ับ
ผู้ปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ้น 

กองคลัง 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 496 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการองค์กร
และการ
ปฏิบัตงิานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดบั
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถ
และเพิ่ม
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงาน
เทศบาล  
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการ
ให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล หรือ
ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกีย่วข้องจ านวนผู้มสี่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน:ปี 
- สถานทีด่ าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย หรือตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
- กลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ประชาชน และผูม้ีส่วน
ร่วม 

500,000.00 
(2560:250,000.00) 
(2558:100,000.00 

500,000.00 

 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 
เชงิคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึน้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชนและ
ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติหน้าที่
พัฒนาเทศบาลมี

ประสิทธิภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที/่ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นางนริศรา 
แสไพศาล 
2.น.ส.นิตยา 
ใหญ่รัก) 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 497 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1.เพือ่ท าความ
สะอาดและดูแล
ความเรยีบร้อย
ภายในส านักงาน
และอาคารประกอบ
อืน่ ๆ ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

- ผลผลิต  จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 2 คน : 
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ    
ส านักงานเทศต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ส านกังานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและอาคาร
ประกอบอืน่ ๆ 

216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารส านักงาน
มีความสะอาด
และเรีบบร้อย
เพิม่ขึ้น 20 
เชิงคณุภาพ 
2.การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

อาคาร
ส านกังาน
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
และอาคาร
ประกอบอืน่ ๆ
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

1.งานพัสดุ 
2.งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 498 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ตลอกดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า 
หลักเกณฑ์และวิธ
การในการขอรับ
ความช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ  
 
 
 

จังหวัดอุบลราชธานี 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวย 

     เชิงคุณภาพ 
จังหวัด
อุบลราชธานี 
จ านวน 1 แห่ง 
2.ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ร้อยละ 70 

  

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 499 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ประกวดค าขวญั
ตอ่ตา้นการทุจริต 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 
 

เป็นการสร้าง
จติส านกึแก่เด็กและ
เยาวชนในการ
ตอ่ต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 
 
 

-ผลผลิต จดัประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 
จ านวน 6 รางวัล:ปี:ครั้ง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชงิปริมาณ 
1.เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
มีส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
เชิงปริมาณ 
2.เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวย     
มีจิตส านึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
 

งานนิติการ
และ
สญัญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 500 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพือ่ให้
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หนา้ที่ของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนนิการไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด  
 

-ผลผลิต  กิจกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหาพสัดุ  
ไม่น้อยกว่า  50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานทีด่ าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชกิสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ 
และผูม้ีส่วน 

ผู้ทีไ่ดร้ับค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุใน
แต่ละต าแหนง่
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
ของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ  

งานนิติการ
และ
สญัญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 501 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย หรือผู้ที่
อาจต้องเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ด าเนนิการไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด 
มากขึ้น 

 

 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 502 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกัน
การทุจริต 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล ) 
 
 
 
 

เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้มีการ
จดัตั้งคณะกรรม              
การการป้องกันการ
ทุจริตและเครือข่าย
ดา้นการป้องกันการ
ทุจริตในหนว่ยงาน
เทศบาล 
 

-ผลผลิต  กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
ป้องกันการทุจติ  ไม่น้อย
กว่า  50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
-เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 
2.มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
เครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตเทศบาล
ต าบล   นาจะหลวย 
 

เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
ห่างไกลการ
ทุจริต 
 
 

งานนิติการ
และ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 503 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เชงิปริมาณ 
2. ประชาชนมีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 504 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลขา่วสาร
ทางราชการ  
พ.ศ. 2540  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพือ่จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและ
ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับ  พรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ  
พ.ศ. 2540 

- ผลผลิต 
จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ฝกึอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ  
พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  ให้แก่
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วนร่วมและ
ผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรม
เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจช่องทางในการ
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
ช่องทางใน
การรับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

งานนิติการ
และสญัญา/
ส านกั
ปลัดเทศบาล
(1.นาย 
กิตติศกัดิ์   
โคตทอง 
(2.นายเลอศักดิ ์ 
อนุภกัดิ์) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 505 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล            
และประชาชนที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 506 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 จัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา

เทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

ต าบลนาจะหลวย 

เพื่อให้การจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

ต าบลนาจะหลวย 

เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 

2469 แก้ไข

เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 

14) พ.ศ. 2562 

 

- ผลผลิต   
ประชาชนผู้มสีิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและ

นายกเทศมนตรีต าบล

นาจะหลวย จ านวน 

5,520 คน  

– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ 
1. ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล 

นาจะหลวยไดไ้ปใช้

สิทธ์ิเลือกตั้งร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนได้ปฏิบัติ

ตาม พระราชบัญญตัิ

การเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิน่หรือ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. 

2562 และระเบียบ

คณะกรรมการ 

เทศบาลต าบล

นาจะหลวย มี

สมาชิกสภา

เทศบาล 

จ านวน 2 เขต 

เขตละ 6 คน 

และมี นายก 

เทศมนตรี 

จ านวน 1 คน  

งานนิติการและ

สัญญา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 507 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเดน็การพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  พระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

และระเบียบ

คณะกรรมการการ

เลือกตั้งวา่ด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิน่ พ.ศ. 2562 

 

 

      การเลือกตั้งว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 

2562   

ตาม

พระราชบัญญัติ

การเลือกตั้ง

สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. 2562 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 508 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองคก์ร 
  6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 จ้างเหมา
บริการ
พนักงาน
ส ารวจ 

เพื่อส ารวจข้อมลู
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ป้าย 
ใบอนุญาตอื่น ๆ 
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 

- ผลผลิต   
จ้างเหมาบริกรส ารวจข้อมลู
ทีด่ิน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายร้านค้า
พาณิชย์ ใบอนุญาตอื่น ๆ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 คน : ปี 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายร้านค้า
พาณิชย์ ใบอนุญาตอื่น ๆ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
ป้าย ร้านค้า พาณิชย์ 
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
2. การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
 
 

1.ข้อมูล
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
ข้อมูลป้าย 
และร้านค้า
พาณิชย์ ใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

กองคลัง 
 

 รวม 15 โครงการ   2,094,000.00 2,094,000.00 2,114,000.00 2,114,000.00 2,124,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 509 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารจดัการ
ขยะในครัวเรือน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

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

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

25,000.00 25,000.00 167,300.00 167,300.00 167,300.00 เชงิปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
สว่นร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดเกบ็ขยะ ให้ถูกวิธี 
เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชนรู้วิธี
ก าจดัขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม  1 โครงการ   25,000.00 25,000.00 167,300.00 167,300.00 167,300.00    

แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 510 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2564) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสง่เสริมการค้า และ การลงทุน:ประเด็นการพัฒนาที ่4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรสูส่ากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที ่4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ฝึกอบรมอาชีพ 
เลี้ยงกบ (จากการ
ประชมุประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลกัเมือง  
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนอื 
ชุมชนศรีพรหม 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกรใหม้ี
ความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงกบ 
2. เพื่อส่งเสรมิ
อาชีพการ
เพาะเลี้ยงกบให้
คนในชุมชน  
3. เพือ่สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 
เกษตรกรในชุมชน 

- ผลผลิต 
1. ฝึกอบรมกลุม่อาชีพ เลี้ยง
กบ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
การเลีย้งกบ 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม  ส าหรับ
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนนิการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้ศึกษา 
ดูงาน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

 
 

20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วม กลุม่
อาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชน เขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10 
เชิงคณุภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาล  
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาล  
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน 
และผูม้ีส่วนร่วม  
มกีารรวมกลุ่ม
เข้มแข็ง มคีวามรู้
ความเข้าใจและมี
ทักษะในการ
ด าเนินกิจการ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(1.นายประเวช 
วงษ์ไทย 
2.นายประหยัด 
บรรทร) 

แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 511 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่2 การสง่เสริมการค้า และ การลงทุน:ประเด็นการพัฒนาที ่4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินคา้เกษตรสูส่ากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเทีย่ว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมอาชีพ
การเพาะเห็ดและ
ศึกษาดูงาน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชมุชนห้วยโลก 
ชมุชนหลักเมอืง  
ชมุชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนอื 
ชุมชนศรพีรหม 
 

1. เพือ่พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ให้มีความรู้ในการ
เพาะเหด็ 
2. เพื่อส่งเสรมิอาชีพ
การเพาะเห็ดให้คน
ในชุมชน  
3. เพือ่สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 
เกษตรกรในชุมชน 

- ผลผลิต 
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การ
เพาะเหด็และศึกษาดูงาน 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม  ส าหรับประชาชน 
และผูม้ีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 
20 คน:ปี 
- สถานทีด่ าเนนิการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จ านวน 
70 คน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 
 
 

50,000.00 50,000.00 เชงิปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วม กลุม่
อาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนทัว่ไปใน
เขตเทศบาล  
เจ้าหน้าทีข่อง
เทศบาล  
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน 
และผูม้ีส่วนร่วม  
มีการรวมกลุ่ม
เข้มแข็ง มีความรู้
ความเข้าใจและมี
ทักษะในการ
ด าเนินกิจการ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวสัดิการ
สงัคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นายประเวช 
วงษ์ไทย 
2.นายประหยัด 
บรรทร) 

แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 512 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2564) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่2 การสง่เสริมการค้า และ การลงทุน:ประเดน็การพัฒนาที ่4 การยกระดับการผลติและการแปรรูปสินค้าเกษตรสูส่ากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฝกึอบรมอาชีพ 
การท าขนมไทย 
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง  
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต ้
ชุมชนห้วยเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม 

1. เพือ่พัฒนา
ศักยภาพผูเ้ข้าร่วม
อบรมให้มีความรู้ใน
การท าขนมไทย 
2. เพือ่สง่เสรมิอาชีพ
การท าขนมไทยใหค้น
ในชุมชน  
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้คนใน
ชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว  

ผลผลติ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้การท าขนมไทย 
2.กิจกรรมมอบใบ
ประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มสตรีและประชาชน
ที่สนใจ จ านวน 50 คน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
 

40,000.00 เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการท าขนม
ไทยร้อยละ80ของ
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

1.ผู้ทีผ่่านการ
ฝกึอบรมมีรายได้
เพิ่มจากการ
ประกอบอาชีพท า
ขนมไทย    
2.เกิดความ
เข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน  
3.คนในชุมชน
ได้รับการถา่ยทอด
องค์ความรู้ด้าน
ขนมไทย 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สงัคม  ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นางกมลวรรณ  
อนรุักษ์ 
2.น.ส.ปณุยนุช  
นาค ามูล 
3.น.ส.นิตยา 
ใหญ์รัก) 

แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 513 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอบุลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทนุ พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ฝกึอบรมอาชีพการ
ท าบรรจุภณัฑ ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง  
ชุมชนกลางเมอืง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนอื 
ชุมชนศรีพรหม 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ข้าร่วม
อบรมให้มีความรู้ใน
การท าบรรจุภณัฑ์
จากผ้าพืน้เมือง 
2.. เพือ่สง่เสรมิ
อาชีพการท่อผ้า
พื้นเมือง  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้คนในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครวั 
 

ผลผลติ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมใหม้ีความรู้ใน
การท าบรรจุผลิตภณัฑ์ สินค้า
ชุมชน 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มทอผ้าพืน้เมือง กลุ่มสตรี และ
ประชาชนทีส่นใจ จ านวน 50 คน 

20,000.00 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชงิปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการท า
ขนมไทยร้อยละ80
ของเป้าหมาย 
เชงิคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวมากกว่า
ร้อยละ80 

1.ผู้ทีผ่่านการ
ฝึกอบรม
สามารถผลิต
บรรจภุัณฑจ์าก
ผ้าพืน้เมืองมี  
2.มีความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน  
3.ผู้ร่วมอบรม
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม  
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นายประเวช 
วงษไ์ทย 
2.นายประหยัด 
บรรทร) 

 01 แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 514 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมนวด 
แผนไทย 

1  เพื่ อส่ ง เสริม ให้
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี
ความรู้ด้านการนวด
แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
น้ า ไ ป ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน ์
2 เพื่อส่งเสริมให้มี
ก า ร สื บ ส า น ภู มิ
ปัญญาการนวดแผน
ไทยให้แพร่หลาย   
3 เพื่อสรา้งเครือข่าย
องค์กรชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
ตลอดไป 

ผลผลติ 
 การจัดฝกึอบรมการนวดแผนไทย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม้น้อยกว่า
50 คน:ปี 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านกังานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม  และประชาชนที่
สนใจในเขตเทศบาล 

30,000.00 
 

30,000.00 

 
30,000.00 

 
30,000.00 

 
30,000.00 

 
เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการนวด
แผนไทย ร้อยละ80
ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวมากกว่า
ร้อยละ80 

1.ผู้ทีผ่่านการ
ฝึกอบรม
สามารถนวด
แผนไทยได้  
2.มีความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน  
3.ผู้ร่วมอบรม
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวสัดิการ
สังคม  
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ 
อนรุักษ์) 

 

 01 แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 515 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่2 การสง่เสริมการค้า และ การลงทุน:ประเด็นการพฒันาที ่4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสนิค้าเกษตรสูส่ากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝกึอบรมการ
ท าอาหาร 

1. เพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีให้มคีวามรู้ใน
การท าอาหาร 
2. เพือ่ส่งเสรมิอาชีพการ
ท าอาหารให้คนในชุมชน  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ใหค้นในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

ผลผลติ 
 การจัดฝึกอบรมการท าอาหาร   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม้น้อยกว่า
50 คน:ปี 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม  และประชาชนที่
สนใจในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการนวด
แผนไทย ร้อยละ80
ของเป้าหมาย 
เชงิคุณภาพ 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวมากกว่า
ร้อยละ80 

1.ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีรายได้
เพิม่จากการ
ประกอบอาชีพ
ท าอาหาร    
2.เกิดความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน  
3.คนในชุมชนได้รับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอาหาร
ไทย 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 6 โครงการ   190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00    

 01 แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 516 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที ่2 การสง่เสริมการค้า และ การลงทุน:ประเด็นการพฒันาที ่4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสนิค้าเกษตรสูส่ากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จัดท าแปลง
ตวัอยา่งการใช้ปุย๋
อินทรีย์ในนาข้าว
และการแปรรูปขา้ว
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชน  ห้วยซันเหนือ

และชุมชนกลางเมือง) 

เพือ่สง่เสริม
ใหป้ระชาชน 
ผลิตขา้วและ
พืชผล
ทางการ
เกษตรด้วย 
ปุ๋ยอนิทรีย ์

- ผลผลิต จดัอบรมเพื่อจัดท า
แปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าว และเรียนรู้
วิธีการแปรรูปข้าว ส าหรับ
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ที่ดนิโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หมู่ที ่12 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
 

100,000.00 
(2559:50,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:100,000.00) 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชงิปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้ารบัการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน า
ประสบการณ์เรยีนรู้
ไปใช้ในนาข้าวของ
ตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
 

ประชาชน
ได้มาเรียนรู้
และเยีย่มชม
แปลงตัวอย่าง
การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนา
ข้าวและ
สามารถน า
ประสบการณ์
เรียนรูไ้ปใช้ใน 
นาข้าวของ
ตนเอง 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สงัคม/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายประเวช  
วงษไ์ทย) 
2.นายสังคม 
เสนค าสอน 
3.นายสมเกียรติ  
หงษ์อินทร์) 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชน   ที่สนใจเรียนรู้
การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ในนาข้าว
และเรียนรู้วิธีการแปรรูปข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

แบบ ผ 02/1 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 518 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเวียง
ชัย สายทางบ้าน
ห้วยชันใต้
เชื่อมต่อ ทาง
หลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248 
หมู่ที่12  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

เพือ่ให้ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเวียงชัย เชื่อมต่อ ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2248  ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,420 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 7,100 
ตร.ม.  ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.5 
เมตร  จดุเริม่ต้นโครงการ    
พิกัด 14.50462N  105.22968 E    
จุดสิ้นสุดโครงการ   
พิกัด 14.50462N  105.22968 E  
 
 

4,200,000.00 4,200,000.00    เชงิปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ          
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
อุบลราชธาน ี
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเวียงชัย สายทางบ้านห้วยชัน
ใต้เชือ่มต่อ ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248 หมู่ที่12  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 
 

 

       อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอบุลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนน
นิเวศน์  เช่ือมต่อ 
ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248  
หมู่ที่ 13 บา้น
ห้วยชันเหนือ  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อให้ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนนิเวศน์ 
เชื่อมต่อ ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248  หมู่ที่ 13  
บ้านห้วยชันเหนือ ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 1,370 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,480 
ตร.ม.  ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร   

จุดเร่ิมต้นโครงการ  พิกัด 14.51115N  
105.24003 E จุดสิ้นสุดโครงการ   

พิกัด 14.50229N  105.24888 E    

3,200,000.00 3,200,000.00    เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ          
2. .สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 521 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  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) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์  เช่ือมต่อ  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248  
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยชันเหนือ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

 

 

 

       อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 522 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนวิเศษ
โกสินทร์ เชื่อมต่อ 
ถนนทางหลวง
หมายเลข 2248  
หมู่ที ่7  
บ้านห้วยโลก  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อให้ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7   
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,550 
ตร.ม.  ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.5 
เมตร จดุเริ่มต้นโครงการ                   
พิกัด 14.52330N  105.25498 E  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 
14.51619N  105.26225E       
 
 

3,200,000.00 3,200,000.00    เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ          
 2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 523 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวเิศษโกสินทร์ เชือ่มต่อ  
ถนนทางหลวงหมายเลข 2248   
หมู่ที่ 7 บ้านหว้ยโลก  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

 

 

 

       อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 524 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมยัใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล เช่ือมต่อ
ระหว่าง ถนนทาง
หลวงชนบท
หมายเลข 4029 กับ  
ถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 
2248 หมู่ที่ 10  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

เพือ่ให้ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวกรวดเร็ว
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
เชื่อมต่อระหว่าง ถนนทางหลวง
หมายเลข 4029 กับ ถนนทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248  
หมู่ที่ 10 ต.นาจะหลวย            
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  
ขนาดไหล่ทางกว้างข้างละ 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,780 เมตร หนา 
0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ                     
พิกัด 14.53457N  105.23792 E  
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 
14.52311N  105.24973 E  

6,700,000.00 6,700,000.00    เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ          
 2.สอดคล้องกบัความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 525 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองนา่อยูท่ันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลพัธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล เช่ือมต่อ
ระหว่าง ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4029 กับ ถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2248 หมู่ที่ 10  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 
 

 

 

       อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 526 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพฒันาที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
ถนนนิเวศน์ 
เชื่อมต่อ  
ถนนทางหลวง
หมายเลข 2248 
หมู่ที่12  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อให้ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวกรวดเร็ว
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
นิเวศน์ เชื่อมต่อ ถนนทางหลวง
หมายเลข 2248 หมู่ที่ 12  
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร                           
จุดเริม่ต้นโครงการ  พิกัด 14.51409N  
105.23703 E จุดสิ้นสุดโครงการ 
พิกัด 14.51270N  105.23312 E 
 
 
 
 

    1,740,000.00 เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ          
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 527 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยูทั่นสมัยใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ และเสรมิสร้างคณุภาพชีวติของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี ่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) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์ เชื่อมต่อ ถนนทางหลวง
หมายเลข 2248 หมู่ที่12  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

 

 

       อบจ.
อุบลราชธาน ี

 

 รวม 5 โครงการ   17,300,000.00 17,300,000.00 - - 1,740,000.00    

 

แบบ ผ.02/2 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 528 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพือ่ให้มีครุภณัฑ์
เอือ้อ านวยประโยชน์
ต่อการบริการ
ประชาชนดา้น
ทะเบียนราษฎรได้
อยา่งสะดวก รวดเร็ว
และถกูต้อง 
2.เพื่อเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีใน
การบริการประชาชน
และป้องกันการทุจรติ
ปลอมแปลงเอกสาร
ดา้นงานทะเบียน
ราษฎร 
 
 
 
 

- ผลผลิต 
เครื่องท าลายเอกสารแบบ
ท าลาย 10 แผ่น (ตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 
 มีคุณสมบัติ ดงันี ้
- ท าลายไดค้รั้งละ ไม่น้อย
กว่า 10 แผ่น 
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่
กว้างกว่า 4 มิลลเิมตร   
จ านวน 1 เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านกัทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทีม่าใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 งานทะเบียน     
และบัตร/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 529 
 

 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจดัเก็บเอกสารที่
ส าคัญของงานนิติ
การและสัญญาให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การค้นหา 

- ผลผลิต จดัซื้อตู้เก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน  2 หลัง หลังละ 
5,500 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
งานนติิการและสญัญา 
ส านักปลดัเทศบาล/
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
- กลุ่มเป้าหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีที่จดัเก็บ
และรองรับประชาชน ที่มา
ใช้บริการเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 งานนิตกิาร
และสญัญา 

แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 530 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ   
1. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน จ านวน 2 หลัง 
2.ชุดบิ้วตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน 1 ชุด  ขนาดความ
ยาว 6.40 ม. ความสงู 
2.90 ม.  
ความลึก 0.40 ม.  
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
จัดเก็บแฟ้มเอกสาร เพื่อ
การบริการประชาชน 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

งานการ
เจ้าหนา้ที่/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 531 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจดัเก็บเอกสารที่
ส าคัญของกองคลัง
ให้เป็นระเบยีบ 
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การค้นหา 

- ผลผลิต 
ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้
เอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 
จ านวน 4 ตู ้ขนาด กว้าง 
47 ยาว 62สูง 132 
เซนตเิมตร 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง/ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีที่จดัเก็บ
เพื่อสะดวกในการค้นหา
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:32,000.00) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กองคลัง 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 532 
 

       บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่บริการ
ประชาชนให้มีความ
สะดวกในการใช้สอย 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต ค่าจดัซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์ 
- โครงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม(Chromium)  
ขาโต๊ะพับเก็บได ้
- ปรับระดับไดต้ามความ
เหมาะสมของพืน้ท่ี 
- ขนาด กว้าง75x ยาว 
180x สงู 75เซนติเมตร 
จ านวน 40 ตัว  
- สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 

100,000.00 
(2558:100,000.00) 

 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 533 
 

              บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อรองรับการ
บริการประชาชน
อย่างทั่วถึงสะดวก
ในการใช้สอยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ  เก้าอีบุ้นวม 
ขาเหล็ก จ านวน  100 ตัว  
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 งาน
ประชาสมัพั
นธ์/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03  แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 534 
 

       บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพือ่ความเหมาะสม
ในงานพระราชพิธี
และกิจกรรมตา่ง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ  เต็นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4 * 8 เมตร พร้อม
โครงสร้างเหล็ก  
สถานท่ีด าเนนิการ 
ส านกังานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 งานพัสดุ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 535 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
ของส านักงาน
เทศบาลต าบลฃ 
นาจะหลวย 

- ผลผลิต จดัซื้อรถยนต์
สว่นกลางรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซซีี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง/ส านกังาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยไดร้ับ
ประโยชน์จากบริการดา้น
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

787,000.00 787,000.00 787,000.00 787,000.00 787,000.00 แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 536 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพือ่ให้มีครุภณัฑ์
เอือ้อ านวย
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน  
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชน 
 
 

- ผลผลิต จดัซื้อพดัลมแอร ์
ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 
โวล์ ขนาดความถี ่50 Hz 
ก าลังไฟ 360 วัต  
จ านวน 2 เครื่อง 
(นอกเหนือบัญชมีาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านกังานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับ
ประโยชน์จากบริการด้าน
การปฏิบัติงาน 
 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 งานพัสดุ/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 537 
 

       บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพือ่ให้มเีก้าอีเ้พือ่
ใช้ในการบริการ
ประชาชนและใช้ใน
กิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริการประชาชน 

- ผลผลิต  เก้าอีพ้ลาสตกิ 
จ านวน  500 ตัว  
- สถานท่ีด าเนินการ 
 กองช่าง ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย      
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 538 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่การบริหาร
จัดการงาน 
วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
ส านักปลดัเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพ 

-ผลผลิต คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานที่ด าเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน    
ผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 ส านักปลดั 
เทศบาล 

          แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 539 
 

       
        บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 บริหารงานทัว่ไป 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อการบริหาร
จัดการงานทะเบยีน
และบัตรของ
เทศบาลต าบล     
นาจะหลวยใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ ตู้แบบ 2 บาน        
(ตู้เก็บเอกสารส านักงาน)        
จ านวน 2 หลัง              
หลังละ 6,000 บาท   
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
งานทะเบียนและบัตร 
 ส านกัปลัดเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 งานทะเบียน
และบัตร/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03  แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 540 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 บริหารงานทัว่ไป 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่การบริหาร
จัดการงานคลัง 

-ผลผลิต คอมพิวเตอร์      
โน้ตบุ๊ก  จ านวน 1 เครื่อง   
ส าหรับประมวลผล         
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

กองคลัง ส านักงานเทศบาล  

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 กองคลัง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 541 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด  36,000  บีทยีู      
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)จ านวน 3 เครื่อง  
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

กองคลัง ส านักงานเทศบาล  

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 

160,800.00 160,800.00 160,800.00 160,800.00 160,800.00 กองคลัง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด  24,000  บีทยีู      
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักปลดัเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

24,900.00     ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 
 แบบ ผ 

03 

 แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม 
ขาเหล็ก   
-สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักปลดัเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 544 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   เต็นท์ผ้าใบขนาด 
4*8 เมตร พร้อมโครงสรา้ง
เหล็ก 
-สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักปลดัเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 545 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   พัดลมไอเย็น  
จ านวน 2 เครื่อง  
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักปลดัเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 546 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 ชุด 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักปลดัเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักปลดัเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 20 รายการ     1,985,700.00 1,958,200.00 1,958,200.00 1,958,200.00 1,958,200.00  
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 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์        
งานบ้านงานครัว 

เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

-ผลผลิต   เครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง แบบ
สายสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 
แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกวา่ 30 ซี.ซี. 
พร้อมใบมีด จ านวน 5 
เครื่อง  เครื่องละ 9,500 
บาท  (ตามมาตรฐานบัญชี
ครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
-เป้าหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

- 47,500.00 - 47,500.00 - กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 549 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์        
งานบ้านงานครัว 

เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

-ผลผลิต    
1.เป็นเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 
ใช้เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 
1,000 ลิตรต่อนาที  
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
หรือขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 160 ซี.ซี 
3.สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตาม
ปริมาณที่ก าหนด 
4.ส่งน้ าไดส้งูไม่น้อยกว่า 9 เมตร 
หรือประมาณ 30 ฟุต 
5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่อง
สบูน้ าและของเครื่องยนต์ครบ
ชุดพร้อมใช้งานได ้
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
 
 

40,200.00 40,200.00    กองช่าง 

 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 550 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     -สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล      
นาจะหลวย 
-เป้าหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 


