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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 

 
 

ของ 
 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี 
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ก 
ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่ง
รัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงานแบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข 
ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริงมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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ข 
สารบัญ 

           หน้า 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      5  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        5-14 
ภาคผนวก    
ส าเนาประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 

 
 
 
 



4 

 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธานี 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
5 

 
 

19,040,000.00 

          

รวม 5 19,040,000.00           
รวมทั้งสิ้น  19,040,000.00           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
 



5 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเวียง
ชัย สายทาง  
บ้านห้วยชันใต้
เชื่อมต่อ ทาง
หลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248 
หมู่ที่12  
บ้านห้วยซันใต ้
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

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

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

4,200,000.00     เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ          
2.ประชาชนร้อยละ 70 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

        

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนน
นิเวศน์  เช่ือมต่อ 
ทางหลวง
แผ่นดิน 
หมายเลข 2248  
หมู่ที่ 13 บ้านห้วย

ชันเหนือ  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

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

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนนิเวศน์ 
เชื่อมต่อ ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248  หมู่ที่ 13     
บ้านห้วยชันเหนือ ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 1,370 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,480 
ตร.ม.  ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.5 
เมตร   จุดเริ่มต้นโครงการ  พิกัด 
14.51115N  105.24003 E  

3,200,000.00     เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ          
2.ประชาชนร้อยละ 
70 ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   จุดสิ้นสุดโครงการ   พิกัด 14.50229N  
105.24888 E    
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์  เช่ือมต่อ  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248   
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยชันเหนือ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

 

        

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

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

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

3,200,000.00     เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ          
2.ประชาชนร้อยละ 70 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02/2 



10 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ เช่ือมต่อ  
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248   
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยโลก  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

 

 

        

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
เชื่อมต่อระหว่าง ถนน
ทางหลวงชนบท อบ. 
4029 กับ ถนนทาง
หลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248  
หมู่ที่ 10  
บ้านศรีพรหม 
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

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

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
เชือ่มต่อระหว่าง ถนนทางหลวง
ชนบท อบ. 4029 กับ ถนนทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248  
หมู่ที่ 10 บ้านศรีพรหม  
ต.นาจะหลวย   อ.นาจะหลวย      
จ.อุบลราชธานี  ขนาดไหล่ทาง
กว้างข้างละ 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,780 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการพิกัด 
14.53457N   

6,700,000.00     เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ          
2.ประชาชนร้อยละ 70 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   105.23792 E  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด 14.52311N  105.24973 E 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล เช่ือมต่อระหว่าง 
ถนนทางหลวงชนบท อบ. 4029 กับ 
ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2248 หมู่ที่ 10  
บ้านศรีพรหม 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

        

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อให้ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนนิเวศน์ เชื่อมต่อ ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2248 หมู่ที่ 12 
บ้านห้วยซันใต้  ต.นาจะหลวย        
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ  พิกัด 
14.51409N  105.23703 E จุดสิน้สุด
โครงการ พิกัด 14.51270N  
105.23312 E 
 
 

1,740,000.00     เชิงปริมาณ         
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ          
2.ประชาชนร้อยละ 70 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2565 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์ เชื่อมต่อ ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2248 หมู่ที่12  
บ้านห้วยซันใต ้
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทางไปมาได้
สะดวกใช้ประโยชน ์
 

 

        

 รวม 5 โครงการ   19,040,000.00 19,040,000.00 - - -    

แบบ ผ.02/2 
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ภาคผนวก 
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