
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 551 
 

        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) 

3 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพือ่เพิม่ประสิทธิ 
ภาพในการเก็บขน 
และลดปัญหาขยะ
ตกค้าง 

ผลผลิต 
รถบรรทุกขยะขนาด  6 ตัน 
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี หรือ 
ก าลงัเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ า
กว่า  170  กิโลวัตต์   
แบบอัดท้าย 
1.ตู้บรรทุกมลูฝอยมีขนาด
ความจุของตู้ไม่น้อยกว่า10
ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับ
น้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  
5,000  กิโลกรัม 
2.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่
น้อยกวา่  3  มิลลิเมตร  พืน้
หนาไม่น้อยกว่า  4.50  
มิลลเิมตร 
 
 

2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่แวดล้อม 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 552 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     3.รถรับน้ าหนกับรรทุกไม่ต่ า
กว่า  6,000  กิโลกรัมและ
น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกไม่ต่ ากว่า 
12,000  กิโลกรัม 
4.ชุดอัดท้ายท างานด้วย
ระบบไฮดรอลิก  สามารถผลติ
แรงดันสูงสดุไม่นอ้ยกว่า  
2,500  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5.มีโคมไฟสัญญาณวบัวาบสี
เหลือง  1  ดวง 
สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

      

 รวม  3  รายการ     2,487,700.00 2,487,700.00 2,400,000.00 2,400,000.00   

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 553 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพือ่จัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
2.เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบงานเอกสาร 

- ผลผลติ 
ตู้เก็บเอกสารสองบาน
จ านวน 2 หลัง ขนาด 20 
ช่อง 
- สถานทีด่ าเนินการ         
กองการศึกษา เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปาหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 554 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพือ่ให้เด็กเล็ก
สามารถเรียนรู้และ
ท ากิจกรรมเรียนรู้ใน
ห้องได้เตม็ศักยภาพ 
2.เพื่อใหเ้ด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ผักผ่อนอย่าง
เพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก 
ปลอดโปร่ง 

-ผลผลิต   
เครื่องปรับอากาศ ขนาด  
36,000  บีทียู      
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)จ านวน 4 
เครื่อง (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้าน
หลักเมืองและศูนย์อบรม
ก่อนเกณฑ์ในวดัศรีพรหม 
-เป้าหมาย   
เดก็เล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมืองและศูนย์
อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด 
ศรีพรหม 
 
 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 555 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพือ่ให้เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เด็กเล่น
เหมาะสมกับวัยใช้ใน
การเรยีนรู้เสรมิ
ประสบการณ์
พัฒนาการเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

-  ผลผลิตจดัซื้ออุปกรณ์เด็ก
เล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยจ านวนปีละ 1 
ครั้งรายการดังนี ้
  1) ชุดปืนป่ายโครงเหล็ก 
จ านวน 3 ชุด 
 2) ชุดปื่นป่ายเชือก   
จ านวน 2 ชุด 
 3) ชุดกระดานลื่นคูอุ่โมงค์
ลอดคู่ จ านวน 1 ชุด 
 4) ชุดมหาสนุก 
 จ านวน 3 ชุด 
 5) ชุดม้าหมุน 4 ท่ีนั่ง  
จ านวน 2 ชุด 
 6) ชุดราวโหนตา่งระดับ 
จ านวน 2 ชุด 
 7) ชุดกระดานลื่น  
จ านวน 1 ชุด 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 556 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น(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) 

     8) ชุดม้าโยกเยก จ านวน  
1 ชุด ( 12 ตวั)  
- สถานทีด่ าเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดศรีพรม 
- กลุ่มเป้าหมาย  เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 557 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(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) 

4 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเล็กมีโต๊ะ
เก้าอีส้ าหรับ
รับประทานอาหารที่
ได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย 

-  ผลผลิต จัดซื้อโตะ๊เก้าอี้
ส าหรับรับประทานอาหาร
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 แหง่  
จ านวน  22 ชุด  1 ชุด
ประกอบด้วยรายการดังนี ้
1) โต๊ะหนา้ขาวลามิเนท 
ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 50 
ซม. ยาว 120 ซม.  
จ านวน 1 ตัว 
2) เก้าอีจ้ านวน 6 ตัว 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรม 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 กอง
การศึกษา 

       

 แบบ ผ 03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 558 
 

       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) 

     - กลุ่มเป้าหมาย   
เด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 559 
 

 บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เพือ่จัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ง่ายต่อการค้นหา 

- ผลผลิต จดัซื้อตู้เก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน 9 หลัง หลงั ตูเ้ก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน 
จ านวน 6 หลัง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
3 แห่ง 
- กลุ่มเป้าหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีทีจ่ดัเก็บ
และรองรับประชาชน 
ทีม่าใช้บริการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 

81,000.00 
(2558:27,000.00) 

 

81,000.00 81,000.00 81,000.00 

 

81,000.00 กอง
การศึกษา 

 รวม 5  รายการ     612,000.00 612,000.00 612,000.00 612,000.00 612,000.00  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 560 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
งานธาสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

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

กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อมส านักงานเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 

21,000.00     กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 561 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 แผนงานสาธารณสุข 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-ผลผลิต เครื่องพมิพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง    
 (ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 

กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาล  

ต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 

2,600.00     กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 รวม  2  รายการ     18,600.00 - - - -  
   

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 562 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพือ่เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิานของ
งานป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

-ผลผลิต จดัซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 
ซี.ซ.ี หรือก าลังเครื่องยนต์
สงูสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวตัต ์แบบมช่ีองวา่งหลัง
คนขับส าหรับนัง่หรือเกบ็
ของได้ เป็นกะบะส าเร็จรูป 
และราคารวม
เครื่องปรับอากาศพร้อม
อุปกรณ์ อาทิ วิทยุสือสาร
เคลื่อนที่พร้อมเสารับ
สัญญาณ ภายนอกติดไชเรน  
สฟี้า/เหลือง ปิดตัวอักษร
สะท้อนแสง ด้านหน้า/
ดา้นข้าง 2 ข้าง/ด้านหลัง  
ค าวา่ “ปฏิบัติการฉุกเฉิน”
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ 
ส านกัปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 563 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     -สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก      
อปพร.เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 564 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผา่นมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
งานปอ้งกนัและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตเครื่องตัด เครื่อง
ถ่าง เครื่องค้ ายัน เครื่องต้น
ก าลัง สายไฮดรอลคิ ลอก
สปริงและอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
จ านวน 6 รายการ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย ์อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก  
อปพร. เจ้าหน้าทีแ่ละผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

750,000.00 750,000.00 750,000.00 
 
 
 

750,000.00 
 

 

750,000.00 
 

งานปอ้งกัน
และบรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ 
ส านกั 
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 565 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

- ผลผลิตจดัซือ้เครื่องสูบน้ า
ขนาดไมต่่ ากว่า 5 แรงม้า 
พร้อมสายยางท่อเข้า-ออก 
ขนาด 3 นิว้ จ านวน 3 
เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/ 
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 566 
 

       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 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อืน่ ๆ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดระเบียบจราจร
ในกิจการของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต จดัซื้อแผงกัน้
จราจรโครงเหลก็แบบมี
ตะขอเหล็กใช้ในการจัด
ระเบียบจราจรในกิจการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน 20 ชุด 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 567 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภัย 

-ผลผลิต คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านกังาน  จ านวน 1 เครื่อง   
ส าหรับประมวลผล         
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานทีด่ าเนินการ 

งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารภัย/ส านักปลัดเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

22,000.00     งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธาร

ภัย/ส านัก
ปลดัเทศบาล 

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 568 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภัย 

-ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์แบบฉดีหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง   ส าหรับ
ประมวลผล         
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานทีด่ าเนินการ 

งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารภัย/ส านักปลัดเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 

4,300.00     งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธาร

ภัย/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 569 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภัย 

-ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์แบบฉดีหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง   ส าหรับ
ประมวลผล         
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานทีด่ าเนนิการ 

งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารภัย/ส านักปลัดเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 

 
 
 
 

4,300.00     งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธาร

ภัย/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 570 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภัย 

-ผลผลิต เลื้อยโซ่ยนต ์ 
จ านวน 3  เครื่อง        
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
-สถานทีด่ าเนินการ 

งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารภัย/ส านักปลัดเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธาร

ภัย/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 571 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภัย 

-ผลผลิต จดัซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ
กู้ภัย (นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานทีด่ าเนินการ 

งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารภัย/ส านักปลัดเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธาร

ภัย/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 9 รายการ     1,917,300.00 1,897,000.00 2,602,000.00 2,947,000.00 1,327,000.00  

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 572 
 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 
องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคตัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หวัหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน ท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว   ละสี่
ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามค าสั่งเทศบาลต าบล
นาจะหลวยท่ี 164/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย   

1. นายจ้านงค์ สมศรี            ผู้แทนประชาคม                       ประธานกรรมการ 
2. นายไชยวัฒน์ ใสดี            สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
3. นายรัฐพงษ์ ส้าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
4. นายสุมล ผาดี                    สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลนาจะหลวย           กรรมการ                                                                                                
5. นายบุญรอด ศรีนอร์    ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
6. นายชาญ์ณรงค์ พรหมเกษ ปศุสัตว์อ้าเภอนาจะหลวย/ผู้แทนหน่วยงาน           กรรมการ 
7. นางฉิมพลีรดา ทองม ี       ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา    กรรมการ 

                                       ตามอัธยาศัย อ้าเภอนาจะหลวย 
8. นางอภิรัตน์ จดจ้า  ผู้อ้านวยการกองการสาธรณสุข                    กรรมการ   
9. นายสุนทร ศรีรักษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 
10. นางฉวี หงอินทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ 
11. นายชาญชัย วงศ์ไชยา          ผู้อ้านวยการกองช่าง                       กรรมการ/เลขานุการ 
12. นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ       หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ                          ผู้ช่วยเลขานุการ  

13.นางสาวประไพรศรี ดาราพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ           
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 573 
 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม   
ของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะท างานเพ่ือ
ช่วยติดตามและประเมนิผลตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวยที่ 509/2561 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
ประกอบด้วย 
 

1. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    ประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการทุกกอง   กรรมการ 

3. ก านนัต าบลนาจะหลวย, ผู้ใหญบ่้านและประธานชุมชนในเขตต าบลนาจะหลวย  กรรมการ 

4. อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 

ของส านัก /กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 

       4.1 ส านักปลดัเทศบาล 
1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

2. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

3. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

4. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. นิติกร 

7. นักพัฒนาชุมชน 

8. นักทรัพยากรบุคคล  

9. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

10. เจ้าพนักงานธุรการ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 574 
 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพฒันา และโครงการเงินอุดหนุน                 

ทีส่ านักปลัดเทศบาลได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  

       4.2 กองคลัง 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ 

3. นักวิชาการพัสดุ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบเปน็ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงิน

อุดหนุน ที่กองคลังได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  

4.3กองช่าง 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

มีหน้าทีร่บัผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน              

ทีก่องช่างไดด้ าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 

หลังสิ้นสุดโครงการ   

4.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

3. เจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน               

ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  

4.5 กองการศึกษา 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

2. สันทนาการ 

2. นักวิชาการศึกษา 

3. เจ้าพนักงานธุรการ  

4. ครผูู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กทุกคน 
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มีหน้าที่รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                

ที่กองการศึกษาได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หลัง

สิ้นสุดโครงการ 

          5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
          6. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.2  ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือ ทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

ทราบถึงผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้หรือไม่ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   โดยคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
โครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์
หรอืไม่ เพ่ือตดัสินว่าควรขยาย  ปรับปรงุ  หรือสิ้นสุด หรือด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

ส าหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ได้มีการก าหนดไว้ดังตอ่ไปนี้ 

1. วิธีการติดตามผล ก าหนดให้ติดตามและรายงานเป็นรายไตรมาส โดยตรวจสอบความ
คืบหน้าของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
                    ผลการด าเนินงานในห้วงระยะเวลาหนึ่งรอบของปีงบประมาณ  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย   ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)   ในเดือนตุลาคม – กันยายน   ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะติดตามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการที่ด าเนินการจริงแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยตรวจสอบจ าแนกตามจ านวน
โครงการภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ที่น ามาตั้งจ่ายงบประมาณ และท าการติดตามโครงการที่
ด าเนินการแล้ว  อยู่ระหว่างด าเนินการ  และที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  รวมไปถึงโครงการที่ยกเลิก  และเพ่ิมเติมใหม ่ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  พร้อมทั้งรายงาน
ผลการตดิตามให้ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส  

2.  วิธีการประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดขอบข่ายและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ทุกปี ปีละครั้ง รวบรวมผลการประเมินจาก
ทุกส านัก/กอง ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลการท างานของเทศบาลต าบล          
นาจะหลวยตลอดทั้งปี   อาจใช้รูปแบบของการสอบถามหรือใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  การสุ่มการ
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ด าเนินงาน  การออกตรวจติดตามผลในสถานที่จริงตามที่ส านัก/กอง ด าเนินการ  ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ของปีงบประมาณนั้น ๆ   
                 4.3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้  

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
3) ยุทธศาสตร์  

3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  
3.4) วิสัยทัศน ์ 
3.5) กลยุทธ์  
3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  
3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
3.8) แผนงาน  
3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    4.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้  
1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
5) โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  

5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
5.2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้     
      ถูกต้อง  
5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ       
      สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  

                 หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต ้หลักประชารัฐ  
5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
5.10) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการงบประมาณ  
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5.11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ  
5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสง 

ก าหนดแบบประเมินในการติดตามและประเมินผล 
1.ก าหนดแบบประเมินทีใ่ช้ ดังนี้ 

 แบบประเมินที่  1 (แบบ 3/1)เป็นแบบประเมินตนเองโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี
ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -วัน/เดือน/ปทีี่รายงาน 
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  
   -สรุปยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
5.การพฒันาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความเรียบร้อย 
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2. ก าหนดแบบในการติดตามและประเมินผล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมทั้ง

ปี เก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จากประชากรในเขตเทศบาล ใช้รูปแบบของการสอบถามหรือใช้แบบสอบถาม         
แบบสัมภาษณ์  การสุ่มการด าเนินงาน  การออกตรวจติดตามผลในสถานที่จริงตามทีส่ านัก/กอง ด าเนินการ   
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน 

ส่วนที่ 1 ประเด็นประเมินในแบบประเมินที่เป็นตัวเลือกพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ได้
คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามล าดับ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็น
ประเมินแต่ละข้อก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายคา่เฉลี่ยดังนี้ 

             ค่าเฉลี่ย                        ระดับการประเมนิ 
1.00-1.49   ไม่พอใจ 
1.50-2.49   พอใจ 
2.50-3.00   พอใจมาก 

เปรียบเทียบหาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

แบบส ารวจที่เป็นปลายเปิด 
3.  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ห้วงท่ี 1 ตุลาคม  – ธันวาคม  
1. การติดตาม  

รวบรวมข้อมูลโครงการแผนพัฒนาท้องถิน่ ทีไ่ด้น าไปปฏิบัติจรงิในปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก 
e-plan ประกอบการติดตาม   ติดตามผลรายไตรมาสตามปฏิทนิการติดตาม  

ตารางก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีปัจจุบัน 
 

ปีถดัไป  
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1             
2             
3             
4             
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2. การประเมินผล 
-  ประเมนิผลภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-  ประเมินผลรายยุทธศาสตร์  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-  ประเมินผลรายโครงการ  หลังสิ้นสุดโครงการ  

พฤศจิกายน 
-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

ธันวาคม           
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือ 

ลงนามประกาศ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให ้
-  นายกเทศมนตรตี าบลนาจะหลวย 
-  สภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและปดิประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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บทท่ี  4 การติดตามประเมินผล/การน าแผนพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัติ 
1. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  (KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี66-70 ป ี66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1.เทศบาลมีระบบผังเมอืง
ที่ดี ระบบจราจรที่ดี 
ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐานมีการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าทั่วถงึ มกีาร
ขยายเขตระบบประปา
ทั่วถึง เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

-ร้อยละของระดับความความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2563 ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 
ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป
มามีจากการก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  
-ปี พ.ศ.2563 การก่อสร้างถนน 
รางระบายน้ า สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชนข์อง
ประชาชน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 85 
 
รอ้ยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
รอ้ยละ 85 
 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 
รอ้ยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

2.เทศบาลมีการส่งเสริม
และเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตพชืผลทางการ
เกษตร มีการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพและสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

-รอ้ยละของครัวเรือนที่มรีายได้
เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 
30,000 บาทต่อปีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่
ด าเนนิการประกอบอาชีพเสริม
เพิม่ข้ึน 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิต
และบริการสินค้าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2563 ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
รอ้ยละ 60 ของครัวเรอืนที่ส ารวจ
ได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท  
-ปี พ.ศ.2563 ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
รอ้ยละ 84.58 ของครัวเรือนที่
ส ารวจได้มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  
30,000 บาท 

ร้อยละ 85 
 
รอ้ยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

รอ้ยละ 65 
 
รอ้ยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
 
รอ้ยละ 80 
 
รอ้ยละ 80 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

3.ประชาชนมีค่านิยมที่ดี
ต่อศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนภาค
บังคับอย่างทั่วถึง 
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาสุขอนามัย
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

-รอ้ยละของประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนในเขตพืน้ที่เทศบาล
เพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้าน
สุขภาพอนามัยของครัวเรือน
ลดลง 

-ปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมีการด าเนินโครงการ
ในด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 31
โครงการจาก 70 โครงการ 
 
 

รอ้ยละ 80 
 
รอ้ยละ 80 
 
รอ้ยละ 80 

ร้อยละ 60 
 
รอ้ยละ 60 
 
รอ้ยละ 60 
 

ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

4. เทศบาลมีระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ ครอบคลุมด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูล การ
จัดการขยะ 

-ร้อยละของปรมิาณขยะในเขต
เทศบาลลดลง 

เทศบาลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล การ
จัดการขยะ แต่ครวัเรือนมีการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธีเพียงร้อยละ 
40  

ร้อยละ 60  ร้อยละ 40 ร้อยละ 45  ร้อยละ 50 ร้อยละ 55  ร้อยละ 60 

5. ประชาชนผู้รับบริการมี
ระดับความพอใจภาพรวม
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
เพิ่มข้ึนและด้านการ
พัฒนาองค์กร 

-ร้อยละของประชาชนมีความ
พึงพอใจต่องานการบริการของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนิน
โครงการเพิ่มข้ึน 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
เพิม่ข้ึน 

-ปี พ.ศ.2563 เทศบาลออกหน่วย
เคลื่อนที่พบปะประชาชนพร้อม
บริการ จากส านัก/กอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รบัฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชนจ านวน 6 
ครั้ง 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
22
กระบวนงาน 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
19
กระบวนงาน 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
20
กระบวนงาน 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
21
กระบวนงาน 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 85 
22
กระบวนงาน 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  (KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี66-70 ป ี66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

6. ประชาชนผู้รับบริการมี
ระดับความพอใจภาพรวม
การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดที่
ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้
บรกิารพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2563 เทศบาลต าบล    
นาจะหลวยมีการด าเนินโครงการ
ในด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย จ านวน 12โครงการ 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
 
รอ้ยละ 84 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
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2. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี66-70 ป ี66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1.ด้านบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-รอ้ยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพิม่ข้ึน 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ยังไม่ได้รับการก าจัดขยะ
ครอบคลมุพ้ืนที ่

ร้อยละ 60  
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 40  
รอ้ยละ 40 
ร้อยละ 40 

รอ้ยละ 45  
ร้อยละ 45 
รอ้ยละ 45 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 60  
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

2. ด้านความเสมอ
ภาคทางสังคม 

-รอ้ยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง 
- ร้อยละของผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ. 2563 ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลเพิ่มข้ีน 
-รอ้ยละของผู้ติดยาเสพ
ติดร้อยละ 80 
-ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

รอ้ยละ 70 
รอ้ยละ 70 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

รอ้ยละ 84 
ร้อยละ 84 
รอ้ยละ 84 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

3.ด้านเศรษฐกิจ -ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
หรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของผู้ประกอบการผลติและบริการสินค้า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2563 ครัวเรอืนใน
เขตเทศบาลต าบล            
นาจะหลวย ร้อยละ 
84.58 ของครัวเรือนที่
ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  
30,000 บาท 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

รอ้ยละ 70 
รอ้ยละ 70 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

รอ้ยละ 84 
ร้อยละ 84 
รอ้ยละ 84 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

4.ด้านสร้างวาม
เขม้แข็งของชุมชน 
 

-ร้อยละจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมี
พัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ลดลง 

-ร้อยละจ านวนโครงการ
ทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
85 
-ร้อยละของประชาชนที่
ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
รอ้ยละ 85 
-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 
ปี ในเขตเทศบาลมี
พัฒนาการด้านการศึกษา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก
มีคุณภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
85 
-ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลลดลง
ร้อยละ 85 

รอ้ยละ 85 
รอ้ยละ 85 
ร้อยละ 85 
รอ้ยละ 85 
 

รอ้ยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
รอ้ยละ 81 
 

รอ้ยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
รอ้ยละ 82 
 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

5. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2563 การก่อสร้าง
ถนน รางระบายน้ า 
สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี66-70 ป ี66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
6.ด้านการพัฒนา
องค์กร 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

ผลการประเมิน ปี พ.ศ.
2563 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการบริการของ
เทศบาล อยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
6.16 จากเกณฑ์การวัด
คะแนน 10 คะแนน 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
รอ้ยละ 91 
ร้อยละ 81 
รอ้ยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
รอ้ยละ 82 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 93 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
ร้อยละ 94 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
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3. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่  1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 บริหารจัดการขยะในครัวเรือน เชิงปริมาณ 1.ประชาชนในเขตเทศบาลและ ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บขยะ ให้ถูกวิธี เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

3 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก  
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

4 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร(วันพ่อแห่งชาติ)      

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ 
วันพ่อแห่งชาติเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

5 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

6 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติ 
วันแม่แห่งชาติ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>100คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

7 ปรบัภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

เชิงปริมาณ 1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศนเ์ทดิพระเกียรต ิ
วันแม่แห่งชาติ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล  นาจะหลวย   เชิงปริมาณ 
1.การปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

9 ประกวดชุมชนน่าอยู่หมูบ่้านสวยงาม เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลและ ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อการประกวดชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงามเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

10 ลอกคลองระบายน้ าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิงปริมาณ 1.ลอกคลองเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิงปริมาณ 
1.การบริหารจัดการขยะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 การศึกษา วิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย       เชิงปริมาณ 
1.การวิจัยเป็นไปตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 
 
 

ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ เชิงปริมาณ 
1.อาคารเตาเผาขยะเป็นไปตามคุณสมบัติท่ีก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

14 
 

ก่อสร้างอาคารและลานคอนกรีตคัดแยกขยะ เชิงปริมาณ 
1.อาคารลานคอนกรีตคัดแยกขยะ เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

15 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เชิงปริมาณ 
1.มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จ านวนไม่น้อย
กว่า1  แห่ง 2.มีเครือข่ายการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

16 ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง เชิงปริมาณ 
1.เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีระบบจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 บ่อ 
เชิงคุณภาพ 
2. ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

17 ลดปริมาณขยะด้วยกิจกรรม 3 RS เชิงปริมาณ 
1.ขยะมีปริมาณลดลงร้อยละ 40 
เชิงคุณภาพ 
1.เทศบาลต าบลนาจะหลวยลดงบประมาณในการจ่ายค่ากระดาษลงร้อยละ 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 40 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 20 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ25 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ30 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ35 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 40 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

18 ธนาคารขยะในชุมชน เชิงปริมาณ 
1.ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง  ร้อยละ 40  
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ดีท าให้การใช้ชีวิตของคนใน
ชุมชนดี 

>100 คน 
 
 
 >ร้อยละ 40 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 20 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ25 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ30 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ35 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 40 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

19 จัดท าน้ าหมักชีวภาพ เชิงปริมาณ 1.ปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชนลดลงร้อยละ 40 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนในชุมขนน าขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมาท าน้ าหมักชีวภาพและจ าหน่าย
เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 40 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 20 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ25 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ30 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ35 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 40 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20 การเลี้ยงไส้เดือนก าจัดขยะอินทรีย์ เชิงปริมาณ 
1.ขยะอินทรีย์ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยลดลงร้อยละ  40   
เชิงคุณภาพ 
1.ชุมชนปลอดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนร้อยละ 40 

>400คน 
 
 
 >ร้อยละ 40 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 20 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ25 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ30 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ35 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 40 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

21 
 
 

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ ารวมถึงความส าคัญของทรัพยากรน้ า 
เชิงคุณภาพ 
2.เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพิ่มข้ึน 80 คน/ปี 

>100 คน 
 
 
 >ร้อยละ 80 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 40 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ70 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 587 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

22 ถนนปลอดถังขยะ เชิงปริมาณ 1.ถนนสายหลักหน้าเทศบาลต าบลนาจะหลวยปลอดถังขยะ 
เชิงคุณภาพ 
1.ถนนสายหลักหน้าเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สภาพภูมิทัศน์ตามถนนหนทางสาธารณะสะอาดตาอยู่เสมอ 

>ร้อยละ 100 
 
 

>รอ้ยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

23 จุดรวบรวมขยะทั่วไปประจ าชุมชน(Drop off) เชิงปริมาณ 
1.ลดปริมาณขยะมูลฝอยล้นถังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความ
ร าคาญต่อชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1.ลดปริมาณขยะ 
2.ประหยัดงบประมาณ 
3.ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า(Recycle) 

>ร้อยละ 100 
 

 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

24 จุดรวบรวมขยะมีพิษ ขยะอันตรายประจ าชุมชน(Drop off) เชิงปริมาณ 
1.ลดปริมาณขยะมีพิษขยะอันตรายสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความ
ร าคาญต่อชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1.ลดปริมาณขยะมีพิษ ขยะอันตราย 
2.ประหยัดงบประมาณ 

>385 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 588 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่  1.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 อนุรักษ์ุพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี 

เชิงปริมาณ 1.สมาชิกงานส ารวจและจัดท าานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินเพิ่มข้ึนร้อยละ5 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเกิดจิตส านึกรักทรัพยากรและเห็นคุณค่าของทรัพยากรเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>ร้อยละ 25 
 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 15 

>ร้อยละ 10 
 
 

>ร้อยละ10 

>ร้อยละ 15 
 
 

>ร้อยละ 10 

>ร้อยละ 
20 
 

>ร้อยละ10 

>ร้อยละ 25 
 
 

>ร้อยละ 10 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 589 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานที่ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชมุชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,000 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 
 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 
 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานพฒันา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
จัดงานวันแม่แห่งชาติประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,000 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 
 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 
 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ  (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร าลึกในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิศร            

>3,000 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านกั
ปลัดเทศบาล 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้ารว่มกิจกรรมรอ้ยละ80 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านกึในพระมหากรุณาธิ
คุพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

>3,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงมหา
จักรีบรมราชวงศ์ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ2.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมส านกึในมหา
กรุณาธิคุณมากกว่าร้อยละ80 
 
 
 

>3,000 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 590 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

6 วันฉัตรมงคล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ2.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมส านึกในมหา
กรุณาธิคุณมากกว่าร้อยละ80 

>3,000 คน 
 

 
>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 

 
>ร้อยละ60 

>500 คน 
 

 
>ร้อยละ65 

>600 คน 
 

 
>ร้อยละ70 

>700 คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>800 คน 
 

 
>ร้อยละ 80 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 วันปิยมหาราช 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ2.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมส านึกในมหา
กรุณาธิคุณมากกว่าร้อยละ80 

>3,000 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
(ในรัชกาลที่ 10) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ2.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมส านึกในมหา
กรุณาธิคุณมากกว่าร้อยละ80 

>3,000 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>500 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>700 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ   
พระบรมราชาภิเษก   (แบบที่1) 

เชิงปริมาณ 
1.ซุ้มประตูเมืองจ านวน 2 ซุ้ม เพื่อเกิดความสง่างามและสมพระเกียรติ พร้อมประดับ
ตกแต่งธงทิว และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก        
 เป็นไปตามที่ก าหนดร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชน หน่วยงาน ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพิ่มข้ึนร้อยล70 

> 2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 100 

 
 
 

>ร้อยละ 70 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ

100 
 
 

>ร้อยละ 50 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
 
 

>ร้อยละ55 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
 
 

>ร้อยละ60 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
 
 

>ร้อยละ65 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
 
 

>ร้อยละ70 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านกั
ปลัดเทศบาล 

10 วันท้องถ่ินไทย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ2.ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปมขีวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและได้
แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนทั่วไปมขีวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

>120คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

>95 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>100 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ65 

>110 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ70 

>115 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ75 

>120 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านกั
ปลัดเทศบาล 

11 ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลและจากแผนชมุชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พนักงานเทศบาลมีทัศนะคติที่ดีต่อประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

>450 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>50 คน 
 
 

>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>90 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>110 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>130 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 591 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

12 จัดสรา้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรชักาลที่ 10 
 

เชิงปริมาณ1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมทีัศนะคติที่ดีต่อการอนรุักษ์ สืบสาน การจัดสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ70 
 

> 2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ

100 
>ร้อยละ 50 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ55 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ70 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบันหลัก ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ (นโยบายกระทรวงมหาดไทย) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วม เพิ่มข้ึน รอ้ยละ  20 
 
เชิงคุณภาพ2.ทศันะคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

>730 คน 
  
>รอ้ยละ 70 

>75 คน 
 

>ร้อยละ 30 

>120 คน 
 

>ร้อยละ40 

>145 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>175 คน 
 

>ร้อยละ60 

>205 คน 
  
>ร้อยละ 70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านกัปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 592 
 

แผนงานที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66-70 ปี 66-70 ป ี66-70 ป ี66-70 ปี 66-70 

1 จัดงานประเพณีลอยกระทง (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมือง
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม 
ข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีลอย
กระทงประจ าของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมือง
ชุมชนห้วยซนัใต้ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 
 

เชิงปริมาณ 1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมทีัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

3 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบล และจากแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง1ชุมนหลักเมอืง 2ชุมชนกลาง
เมืองชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

4 จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนกลางเมือง  
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เขา้ร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมทีัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษาประจ าปีของประชาชนเพิม่ข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

5 การส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีจัดท าต้น
เทียนพรรษาประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

6 จัดงานประเพณีวันออกพรรษา (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรอืระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มสี่วนร่วม เขา้ร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวันออก
พรรษาประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

 
>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

7 สวดมนต์ข้ามปี (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชน ของชุมชน ห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้ารว่มกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวันขึน้ปี
ใหม่ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>720 คน 
 

>ร้อยละ65 

>865 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 9000คน 
 

>ร้อยละ75 

>1,000คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

8 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศิลป วัฒนธรรมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชมุชนหรือระดับเทศบาล) 
 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนมีทศันะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ45 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ55 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 593 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66-70 ปี 66-70 ป ี66-70 ป ี66-70 ปี 66-70 

9 ฝึกอบรมผู้ทางศาสนา และศาสนพิธี 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จารีต 
ประเพณีร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 2.ผู้เขา้ร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนเองเป็น 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 

>50 คน:ปี 
 

>ร้อยละ 60 

>10 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>20  คน 
 

>ร้อยละ45 

>30 คน 
 

>ร้อยละ50 

>40 คน 
  
>ร้อยละ55 

>50 คน 
 
>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 

10 จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ ต้านยาเสพติด (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>130ทีม 
 

>ร้อยละ 80 

>20 ทีม 
 

>ร้อยละ 60 

>25 ทีม 
 

>ร้อยละ65 

>30 ทีม 
 

>ร้อยละ 70 

>35 ทีม 
 

>ร้อยละ75 

>40 ทีม 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

11 จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่า ชาวคุ้มเทศบาลต้าน ยาเสพติด 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง  
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 

เชิงปริมาณ1.ชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดลดลงไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 

>140 ทีม 
 

>ร้อยละ 80 

>25 ทีม 
 

>ร้อยละ 65 

>30 ทีม 
 

>ร้อยละ70 

>35 ทีม 
 

>ร้อยละ 75 

>40 ทีม 
 

>ร้อยละ75 

>45 ทีม 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

12 ปรับปรุงลานกีฬาชมุชนและสง่เสริมกีฬาส าหรบัชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุกีฬาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิม่ข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
 

>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ65 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

13 ห้องเรียนวัยเก๋า  วัยทีน วัยละอ่อน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 100 คน 
 
เชิงคุณภาพ2.เพือ่พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

>130 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>20 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>25 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>30 คน 
  
 
>ร้อยละ 70 

>35 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>40 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

14 To Be Number One เชิงปริมาณ1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 100 คน 
 
เชิงคุณภาพ2.เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพิม่ข้ึนร้อยละ 80 

>100 คน:ปี 
 

>ร้อยละ 80 

>100 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>100  คน 
 

>ร้อยละ65 

>100 คน 
 

>ร้อยละ70 

>100 คน 
  
>ร้อยละ75 

>100 คน 
 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

15 ฮตีสิบสองคองสิบสี่ 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและมผีู้เข้าร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนตระหนักในการหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี 
เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>1,500 คน:ปี 
 

>ร้อยละ 80 

>100 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>200 คน 
 

>ร้อยละ65 

>300 คน 
 

>ร้อยละ70 

>400 คน 
  
>ร้อยละ75 

>500 คน 
 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66-70 ปี 66-70 ป ี66-70 ป ี66-70 ปี 66-70 

16 ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน เชิงปริมาณ 
 1 ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
 2.  ประชาชนได้ออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

>20 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

>30 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>40 คน 
  
 
>ร้อยละ 70 

>50 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

 

17 ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย เชิงปริมาณ 
1.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นจ านวน 1 แห่ง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2เด็กเล็กได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และได้พัฒนาสมอง ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
 

>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ65 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

18 สืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถ่ิน เชิงปริมาณ 
1.เครื่องดนตรีจ านวน 1 ชุด  
เชิงคุณภาพ 
2. เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มข้ึน 

1 ชดุ 
>ร้อยละ 100 

 
 

>ร้อยละ 80 

1 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 60 

1 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ65 

1 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ70 

1 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ75 

1 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66-70 ปี 66-70 ป ี66-70 ป ี66-70 ปี 66-70 

1 ฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงกบ 
  

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วม กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

> 30 คน 
 
 

>ร้อยละ 40 

> 35 คน 
 
 
>ร้อยละ45 

> 40 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

> 45คน 
 
 

>ร้อยละ55 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดและศึกษาดูงาน 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วม กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชนมีรายได้เพิม่ข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

> 30 คน 
 
 

>ร้อยละ 40 

> 35 คน 
 
 
>ร้อยละ45 

> 40 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

> 45คน 
 
 

>ร้อยละ55 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ฝึกอบรมอาชีพการท าขนมไทย 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการท าขนมไทยร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

> 30 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

> 35 คน 
 
 
>ร้อยละ65 

> 40 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 45คน 
 
 

>ร้อยละ75 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ฝึกอบรมอาชีพการท าบรรจุผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการท าขนมไทยร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

> 30 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

> 35 คน 
 
 
>ร้อยละ65 

> 40 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 45คน 
 
 

>ร้อยละ75 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 

5 ตลาดชวนเดินเพลิดเพลินรินน้ า เชิงปริมาณ 
1. ตลาดริมน้ าได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.จ านวนนักเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 

> 1 แห่ง 
รอ้ยละ100 

 
>ร้อยละ 60 

> 1 แห่ง 
ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ 40 

> 1 แห่ง 
ร้อยละ100 
 
>ร้อยละ45 

> 1 แห่ง 
ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ50 

> 1 แห่ง 
ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ55 

> 1 แห่ง 
ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ60 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

6 ฝึกอบรมนวดแผนไทย เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการนวดแผนไทย ร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารว่มอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

> 30 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

> 35 คน 
 
 
>ร้อยละ65 

> 40 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 45คน 
 
 

>ร้อยละ75 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66-70 ปี 66-70 ป ี66-70 ป ี66-70 ปี 66-70 

7 ฝึกอบรมการท าอาหาร เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการนวดแผนไทย ร้อยละ80ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารว่มอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ 80 

> 30 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

> 35 คน 
 
 
>ร้อยละ65 

> 40 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

> 45คน 
 
 

>ร้อยละ75 

> 50 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 

 
แผนงานที่    2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66-70 ปี 66-70 ป ี66-70 ป ี66-70 ปี 66-70 

1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาข้าวและ
การแปรรปูข้าว(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชน ห้วยซันเหนือและชุมชนกลางเมือง 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ใน
นาข้าวของตนเองเพิม่ข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

> 300 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

> 100 คน 
 
 
 

>ร้อยละ10 

> 150 คน 
 
 
 

>ร้อยละ20 

> 200 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 30 

> 250 คน 
 
 
 

>ร้อยละ40 

> 300 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านกั
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 597 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา  

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 อาหารกลางวัน โรงเรียน 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวันเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกาย)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

เชิงปริมาณ 1.เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีวัสดุการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย(รายหัว) 

เชิงปริมาณ 1.เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  นาจะหลวย มีวัสดุการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >รอ้ยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

4 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน เชิงปริมาณ 
1.อาหารเสริม (นม)เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็กได้เกณฑ์ตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1พัฒนาการด้านร่างกาย)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 90 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ80 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

5 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เชิงปริมาณ  1.เด็กในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >รอ้ยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชิงปริมาณ 1.วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 90 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ80 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 598 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลักเมือง เชิงปริมาณ 1.สวนหย่อมสวนสุขภาพ สนามเด็กเล็น เป็นไปตามมาตรฐานแบบที่
ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

8 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย      เชิงปริมาณ  1.เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
จ านวนไม่น้อยกว่า  100 คน:ปี 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

9 เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย      เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้ปกครอง ได้มีโอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และรับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงจ านวนไม่น้อยกว่า100 คน 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ สนุกสนานและผ่อนคลาย 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

10 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      เชิงปริมาณ 
1.หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้านผู้เรียนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

>400 คน 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

11 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เชิงปริมาณ 
1.หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมืองเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้านผู้เรียนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

12 ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม เชิงปริมาณ 
1.ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม    จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.เสริมสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน เพิ่มข้ึน    ร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 599 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

13 อาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวันเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

14 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง เชิงปริมาณ 
1.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาดและเรีบบร้อยเพิ่มข้ึน 20 
เชิงคุณภาพ 
2.การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ20 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

15 ก่อสร้างอาคารที่พักส าหรับผู้ปกครอง เชิงปริมาณ 
1.อาคารเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
20เด็กเล็กและผู้ปกครองมีที่พักเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

>รอ้ยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

16 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ เชิงปริมาณ 
1.อาคารโรงจอดรถเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้ปกครองมีที่จอดรถที่มีความปลอดภัย  เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

17 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น เชิงปริมาณ 
1.อุปกรณ์เด็กเล่นได้มาตรฐานงานก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

18 อบรมป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ  
 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

19 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ศพด.บ้านหลักเมือง ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวยมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 
ศพด. 

บ้านหลักเมือง
ศดว. 

วัดศรีพรหม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 600 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

20 จัดการเรียนการสอน อ่าน เขียน เรียนรู้ อยู่บ้านอย่างปลอดภัย เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ศพด.บ้านหลักเมือง ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 
ศพด 

.บ้านหลักเมือง 
ศดว. 

วัดศรีพรหม 

21 ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ศพด.บ้านหลักเมือง ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยผ่านมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ทั้ง 3 มาตรฐานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 
ศพด 

.บ้านหลักเมือง 
ศดว. 

วัดศรีพรหม 

22 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชิงปริมาณ 
1.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานจ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็กได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และได้พัฒนาสมอง ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

23 ก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง เชิงปริมาณ 
1.รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมืองที่ได้มาตรฐานร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมืองมีความปลอดภัย 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

24 ติดต้ังเหล็กดัดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง เชิงปริมาณ 
1.ติดต้ังเหล็กดัด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

25 ปรับปรุงกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง เชิงปริมาณ 
1.ห้องเรียนได้มาตรฐานจ านวน 2 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดห้องเรียนที่เป็นสัดส่วน เหมาะกับการจัดการเรีนนรู้ 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

26 
 
 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เชิงปริมาณ 
1.กล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 601 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานที่ 2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าร้านอาหารสดร้านอาหาร เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.อสม.ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชิงปริมาณ 
1.สุนัขในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชิงปริมาณ 
1.สุนัขในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดจากสุนัขกัดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 การป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ เชิงปริมาณ 
1.สัตว์ในเขตเทศบาล ได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรคระบาดในสัตว์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 602 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

7 รณรงค์ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร เชิงปริมาณ 
1.ร้านอาหารไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรง 

>ร้อยละ 80 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 40 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 50 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
70 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 80 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการประเมินสุขภาพตามแบบประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ 
 ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้สูงอายุและผู้พิการมีสุขภาพดีข้ึน 

>ร้อยละ 60 
 
 

>รอ้ยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 30 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 40 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ50 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 กองทุนถุงยางอนามัย เชิงปริมาณ 
1.ถุงยาอนามัย 
2.กล่องถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญภายในชุมชนทั้ง 7 จ านวนไมน่้อยกว่า 7 ตู้ 
เชิงคุณภาพ 
3. ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

>400 คน 
 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
 
>ร้อยละ 70 

>70 คน 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 
 

>ร้อยละ40 

100คน 
 
 
 

>ร้อยละ30 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่าง เชิงปริมาณ 
1.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนได้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
3.ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>รอ้ยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 603 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 โรงเรียนผู้สูงอายุ เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อนละ 60 

>ร้อยละ 100 
 
 

>รอ้ยละ 60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 20 

>ร้อยละ 40 
 
 

>ร้อยละ20 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ80 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยล100 
 
 

>ร้อยละ 60 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 40 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ80 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยล100 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/
ส านักปลัดเทศบาล 
(1.นางกมลวรรณ 
อนุรักษ์ 
2.นางชุลีพร ไกร
ปราบ) 

3 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจหลวย เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 ศูนย์ 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

>400คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(1.นายประเวช  
วงษ์ไทย) 

4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตรงตามหนดเวลา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

สังคม/ส านักปลัด 
เทศบาล 

(1.นางกมลวรรณ 
อนุรักษ์) 

5 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งภัยหนาว เชิงปริมาณ 
1.ผ้าห่มต้านภัยหนาวเป็นตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพประชาชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
งานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม/
ส านักปลัดเทศบาล 
(1.จ่าสิบเอกณรงค์   

กะตะศิลา 
2.นายกรวิทย์  

สิมมา) 
6 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) อ าเภอ นาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) อ าเภอนาจะหลวย 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 604 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานที่ 4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามจ านวนผู้มีสิทธิ 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนผู้มีสิทธิ 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นายปะเวช  
วงษ์ไทย 
2.นางชุลีพร   
ไกรปราบ 
3.น.ส.วนิดา บัวสะบาน) 

2 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เชิงปริมาณ 
1.ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตามจ านวนผู้มีสิทธิ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.จ่ายเงินให้คนพิการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นายปะเวช วงษ์ไทย 
2.นางชุลีพร  ไกรปราบ 
3.น.ส.วนิดา บัวสะบาน) 

3 สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ เชิงปริมาณ 
1.ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา     
เชิงคุณภาพ 
2.เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนผู้มีสิทธิ 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นายปะเวช วงษ์ไทย 
2.นางชุลีพร  ไกรปราบ 
3.น.ส.วนิดา บัวสะบาน) 

4 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสงัคม/

ส านักปลัด 
เทศบาล 

(1.นางกมลวรรณ 
อนุรักษ์) 

5 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งภัยหนาว เชิงปริมาณ 
1.ผ้าห่มต้านภัยหนาวเป็นตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพประชาชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 605 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานที่ 5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 ขยายและติดต้ังกล้องวงจรปิด(CCTV)จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล เชิงปริมาณ 
1.กล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคดีในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 20 

 
>ร้อยละ 30 

 
>ร้อยละ 40 

 
>ร้อยละ40 

 
>ร้อยละ 60 

 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยล100 

 
>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ส านักปลัดเทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภักดิ์ 
2.นายสังคม เสนค า
สอน) 

2 ป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 40 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ80 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยล100 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ส านักปลัดเทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภักดิ์ 
2.นายพิทุน   
โมละดา) 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 90 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 70 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 50 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ40 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยล30 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ส านักปลัดเทศบาล 
(1.พ.จ.อ.ยุทธพล  
ผลพันธิน 
2.นายพิทุน   
โมละดา) 

4 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 90 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 70 
 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 60 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 50 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ40 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยล30 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ส านักปลัดเทศบาล 
(1.พ.จ.อ.ยุทธพล  
ผลพันธิน 
2.นายพิทุน   
โมละดา) 

5 ฝึกอบรมการป้องกันและระงับสาธารณภัยในชุมชน เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 40 

 
>ร้อยละ50 

 
>ร้อยละ 60 

 
>ร้อยละ 60 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ70 

 
>ร้อยล100 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ 20 

 
>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(1.จ่าสิบเอกณรงค์  
กะตะศิลา 
2.นายสังคม  
เสนค าสอน) 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 606 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

6 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(1.จ่าสบิเอกณรงค์  
กะตะศิลา 
2.นายสังคม เสนค า
สอน) 

7 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน สมาชิก อปพร. เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ20 
 
 

>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัด เทศบาล 
(1.นายสราวุธ อนุภักดิ์) 

8 ฝึกอบรม สมาชิกอปพร.(รายใหม่) เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 90 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ80 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(1.นายสราวุธ อนุภักดิ์ 
2.นายกรวิทย์ สิมมา) 

9 การฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วม เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิม่ข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 90 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ80 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
 

10 อบรมและรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคดีการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 90 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ80 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลดัเทศบาล 
 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 607 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

11 ติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณจุดเสี่ยง เชิงปริมาณ 
1.มีไฟสัญญาณการ จราจรที่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 90 

ส านักปลัดเทศบาล 
พี่จ่าณรงค์ 

12 ฝึกอบรม อปพร.เนื่องในวัน อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้ส่วนร่วมเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ส านักปลัดเทศบาล 

 

13 ป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
 
 

14 ฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม เชิงปริมาณ 
1.ผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟูเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

15 ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เชิงปริมาณ 
1.เยาวชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

16 
 

ออกตรวจป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พรบ.นายตรวจ เชิงปริมาณ  
1.เหตุสาธารณภัยลดลงร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ  
2.ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ60 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 60 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 20 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ30 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ50 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 60 

งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

17 
 

จัดต้ังและฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัรชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดได้รับการแต่งต้ังเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>400 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 608 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

18 ฝึกอบรมอาสาสมัครดับ  ไฟป่าและระงับอัคคีภัยในชุมชน เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

19 สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการการป้องก้นและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
1019 หรือ โรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) 

เชิงปริมาณ 
1.สมาชิก อปพร.เข้าร่วม ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังและป้องก้นโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID19)) เพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

>ร้อยละ 50 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 10 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 30 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ40 
 
 

>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 50 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ส านักปลัดเทศบาล 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 609 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานที่ 6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

งานป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภักดิ ์) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานที่  1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนห้วยโลก หมู่ที่7 ต าบลนาจะ

หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล16  
หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล10 หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล12  
หมู่ที่8 ต าบล นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง พลานแก้ว หมู่ที่10 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนวิเชียร  
หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที่12 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
จากผิวจราจร คสล. เดิม-ถนนเวียงชัย  ระยะทาง 225 เมตร 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนนิเวศน์ หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
11 ก่อสร้างขยายขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนสุนัย ณ อุบล หมู่ที่12 

ต าบล นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

14 การก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนวิสูตรโยธาภิ
บาลเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข4029 กับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2248 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

15 ขยายปรับปรุงถนนรอบบริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่8 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางถนนสุนัย ณ อุบล หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุก สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  
หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก สายทางถนนหลักเมือง หมู่ที่
8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยหลักเมือง2 หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร เชื่อมต่อจากราง
ระบายน้ ารูปตัวยู -ถนนกิ่งพงษ์ษา หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 612 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
21 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน

ห้วยโลก2 ทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน 
พลานแก้ว หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)  
สายทางถนนวิเชียร ทั้ง 2 ด้าน หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี จากถนนวิเศษโกสินทร์-วิสูตรโยธาภิบาล. 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว  808  เมตร พร้อมบ่อผันน้ า
ใต้ดิน 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
ห้วยโลก3 หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิเศษโกสินทร์ ทั้ง2ด้าน  หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างต่อขยายท่อลอดเหลี่ยม สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล10  
หมู่ที่8 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ท่อระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
รอ้ยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างต่อขยายท่อลอดเหลี่ยม สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล12  
หมู่ที่ 8  ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ท่อระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ท่อระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล3 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ท่อระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล5 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 613 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
31 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน

วิสูตรโยธาภิบาล7 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล9 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิเชียร หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
เทศบาล2 หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิสูตรโยธาภิบาล8 หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
วิเชียร หมู่ที่ 13 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
สุขาภิบาล1 หมู่ที่13 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนนิเวศน์ หมู่ที่13 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนวิเศษโกสินทร์  หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100  
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนหลักเมือง หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100  
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 614 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
41 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนนเถาว์ถวิลย์  

หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี    
เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนนกิ่งพงษ์ษา หมู่ที่8 
 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนศรีมัน หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนวียงชัย  
(ด้านทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข2248 ) 
หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเวียงชัย (ด้านทิศตะวันออก
ของทางหลวงหมายเลข2248 ) หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนพิรุณ หมู่ที่12  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างขยายขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างขยายขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 615 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
51 ก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
เชิงปริมาณ 1.ถนนมีเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่12 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนนิเวศน์ทั้ง2ด้าน  
หมู่ที่13 ต าบล นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่13 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนห้วยโลก2 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่
ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนวิเชียร หมู่ที่8 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนภูจอง หมู่ที่8  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
รอ้ยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนนายอย หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักสายทางถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่10 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 616 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
61 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2  

หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายทางถนนพิรุณ(ร่องชัน) หมู่ที่12 ต าบล 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี สายทางถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) พร้อมบ่อ
ผันน้ าใต้ดิน ซอยหลักเมือง1    หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ 1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างและติดต้ังระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร จากสระน้ าเทศบาล บริเวณ
ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ ระบบส่งน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล13 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล15  หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 ต าบลนา
จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบฝั่งห้วยโลก หมู่ที่10 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยศรีมัน1 หมู่ที่10 ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 617 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนพิรุณ หมู่ที่12 ต าบลนาจะ

หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนพลานแก้ว หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล3 
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล7 
หมูท่ี่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 
หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล-ถนนทางหลวง2248  ระยะทาง 316 เมตร 

เชิงปริมาณ 1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 
หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล4 หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ  1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 618 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
81 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนวิสูตรโยธา 

ภิบาล8 หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ   1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนวิเชียร หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ  1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี สายทางถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ   1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก สายทางถนนเทศบาล1 หมู่ที่
11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ    1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ    1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที่
11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ    1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ   2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี สายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ    1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ   2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 หมู่ที่12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ   1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนห้วยโลก3 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ  1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล11 
หมู่ที่7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ   1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 619 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
91 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายทางถนนเทศบาล2 หมู่ที่11 

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี    
เชิงปริมาณ   1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายทางถนนนิเวศน์ หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
 

เชิงปริมาณ   1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที่
11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ   1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางซอย 
ศรีมัน1 หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ    1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ    2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนห้วยโลก1 หมู่ที่7 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศรีมัน2 หมู่ที่10  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  จากถนนศรี
มัน-ถนนพลานแก้ว  ระยะทาง 193 เมตร 

เชิงปริมาณ   1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหลังส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดบลราชธานี   

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
รอ้ยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่ที่ 12 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล2 หมู่
ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ    2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4  
หมู่ที่ 12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
 

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 620 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
101 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายทางถนนหลักเมือง หมู่ที่8  

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   
เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ    2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก    คอนกรีตสายทางถนนเทศบาล1 หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายทางถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   

เชิงปริมาณ    1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ   2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทาง
ถนนพลานแก้ว หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  

เชิงปริมาณ   1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ   2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) สายทางถนน
ศรีมัน หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ    1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยร่องแทน หมู่ที่8 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1. อ่างเก็บน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยโลก หมู่ที่10 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.น้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล าห้วยซันตอนล่าง สายทางถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6   หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.สะพานเป็นไปตามมาตรฐานแบบแปลนการก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

109 การก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.27 คลองซัน หมู่ที่12  
บ้านห้วยซันใต้ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เชิงปริมาณ 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

110 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดสระ หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้ ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 621 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
111 ขุดลอกคลองซัน หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้  

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี     
เชิงปริมาณ 1.เป็นไปตามมาตรฐานแบบแปลนร้อยละ100  
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

112 ปรับภูมิทัศน์พร้อมถมดิน ตกแต่งสถานที่เพื่อจัดท าตลาดริมน้ าบริเวณอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ 1.สถานที่ด าเนินการเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณหน้าที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย (หลัง
เก่า) หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ  1.เป็นไปตามมาตรฐานแบบแปลนก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย (หลังใหม่) หมู่ที่8 
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

เชิงปริมาณ  1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างร้อยละ100  
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน  หมู่ที่13 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี    

เชิงปริมาณ  1.ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ10 
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

116 พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลนาจะหลวยและติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง  บนถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่11,8  

เชิงปริมาณ  1.เป็นไปตามแบบแปลนร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
รอ้ยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

117 จ้างส ารวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เชิงปริมาณ 1.การส ารวจและออกแบบได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

118 จ้างส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิสูตรโยธาภิบาล เชิงปริมาณ 1.การส ารวจและออกแบบได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

119 จ้างส ารวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 

เชิงปริมาณ 1.การส ารวจและออกแบบ ได้มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
รอ้ยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

120 ปรับปรุงอาคาร อาคารที่พักผู้โดยสารเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

เชิงปริมาณ 1.ห้องน้ า ห้องสุขาเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 622 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
        แผนงนที่  1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” 
  

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

>1,833คน 
 

>ร้อยละ 70 

>200 คน 
 

>ร้อยละ 30 

>330 คน 
 

>ร้อยละ40 

>363 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>400 คน 
 

>ร้อยละ60 

>410คน 
 

>ร้อยละ 70 

งานนิติการ
และสัญญา 

2 ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเสรมิสร้างธรรมาภิบาล เชิงปริมาณ1.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้าร่วม ฝึกอบรม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ2.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความรู้ความ
เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ นติิธรรม และธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

>330 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>50 คน 
 
 

>ร้อยละ 30 

>55 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>65 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>75 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

งานนิติการ
และสัญญา /
ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 จัดงานวันเทศบาล  เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 90 

>750 คน 
 

>ร้อยละ 90 

>85 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>120 คน 
 

>ร้อยละ75 

>145 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>175 คน 
 

>ร้อยละ85 

>200 คน 
 

>ร้อยละ 90 

งานการ
เจ้าหน้าที่/
ส านักปลัด 
เทศบาล 

4 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการเสียภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการเขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิม่ข้ึนไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 5 

>1,500 คน 
 

>ร้อยละ 5 

>260 คน 
 

>ร้อยละ 1 

>300 คน 
 

 >ร้อยละ 2 

>360 คน 
 

>ร้อยละ 3 

>420 คน 
 

>ร้อยละ 4 

>480 คน 
 

>ร้อยละ 5 

กองคลัง 
 

5 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

>1,500 คน 
 

>ร้อยละ 5 

>260 คน 
 

>ร้อยละ 1 

>300 คน 
 

 >ร้อยละ 2 

>360 คน 
 

>ร้อยละ 3 

>420 คน 
 

>ร้อยละ 4 

>480 คน 
 

>ร้อยละ 5 

กองคลัง 
 

6 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) เชิงปริมาณ1.การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 ครั้ง:ปี 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 5 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 1 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 2 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 3 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ

100 
>ร้อยละ 4 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 5 

กองคลัง 
 

7 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย(e-laas)  

เชิงปริมาณ1.การปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 ครั้ง:ปี 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 5 

1 ครั้ง 
>ร้อยล100 

 
>ร้อยละ 1 

1 ครั้ง 
>ร้อยล100 

 
>ร้อยละ 2 

1 ครั้ง 
>ร้อยล100 

 
>ร้อยละ 3 

1 ครั้ง 
>ร้อยล100 

 
>ร้อยละ 4 

1 ครั้ง 
>ร้อยล100 
 
 >ร้อยละ 5 

กองคลัง 
 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 623 
 

        แผนงนที่  1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

8 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบรหิารจัดการองค์กรและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร”  

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเข้ารว่มกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>620 คน 
 
 >ร้อยละ 90 

>80 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>100 คน 
 

>ร้อยละ60 

>120 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>140 คน 
 

>ร้อยละ80 

>160 คน 
 

>ร้อยละ 90 

งานการ
เจ้าหน้าที่/ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

9 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย เชิงปริมาณ 
1.อาคารส านักงานมีความสะอาดและเรีบบร้อยเพิม่ข้ึน 20 
เชิงคุณภาพ 
2.การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 20 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 20 

 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ20 

 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ 20 

 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 

20 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ 20 

 
>ร้อยละ 90 

งานการ
เจ้าหน้าที่/ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

10 ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
 

เชิงปริมาณ1.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีส่วนในการต่อต้าน
การทุจริต 
เชิงปริมาณ2.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยเขา้ร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

1 ครั้ง:ปี 
 

>ร้อยละ 80 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 60 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 
65 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 70 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 
75 

1 ครั้ง 
 
>ร้อยละ 80 

กองคลัง 
 

11 ฝึกอบรมคณะกรรมการ การจัดหาพัสดุ 
 
 

เชิงปริมาณ1.ฝึกอบรมคณะกรรมการ การจัดหาพัสดุ และผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เข้ารว่ม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ2. คณะกรรมการ การจัดหาพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มคีวามเข้าใจ
เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 5 
 

 >ร้อยละ60 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ75 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 80 

งานนิติการ
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้ารว่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ   
             ทุจริต เข้ารว่มกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
             2.มีการจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายการป้องกันการทุจริตเทศบาล 
             ต าบลนาจะหลวย 
เชิงปริมาณ2. ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 5 
 
  

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ75 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานนิติการ
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. 2540  
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมและผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิม่ข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 5 
 
  

>ร้อยละ 20 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ30 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 60 

งานนิติการ
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย เชิงปริมาณ 
1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการ ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 90 

งานนิติการ
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 624 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

15 จ้างเหมาบริการพนักงานส ารวจ เชิงปริมาณ 
1.ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย ร้านค้า พาณิชย์ ครบถ้วน รอ้ยละ90 
เชิงคุณภาพ 
2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ80 

 
>ร้อยละ 90 

 
>ร้อยละ 90 

 
กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี หน้า 625 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 626 
 

 

 

 

 

 

 

 


