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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 -2565) 

ทีเ่พิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4 
 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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ก 
ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่งรัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของ
หน่วยงานแบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริงมียุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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ข 
สารบัญ 

           หน้า 
ค าน า           ก 
วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์         4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)ทีเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 4    5 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       6   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      7  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        7-13   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       14 
แผนงานการศึกษา         14-20 
บัญชีครุภัณฑ์  
แผนงานบริหารงานทั่วไป         21-24 
แผนงานการเกษตร         25-27 
แผนงานเคหะและชุมชน         28-37 
แผนงานการศึกษา         38-40 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4    41 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       42   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      43  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        43-48  
บัญชีครุภัณฑ์           
แผนงานการศึกษา         49  
ภาคผนวก    
ส าเนาประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ทีเ่พ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
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-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาล
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 ในปี 
พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ85 ในปีพ.ศ.2564 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการงานต่าง ๆ 
ของเทศบาลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี 
พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85ในปี พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน์ 
 เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

เทศบาลมีระบบผงัเมอืงที่ดี ระบบจราจร
ที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าทั่วถึง มีการขยาย
เขตระบบประปาทั่วถึง มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

 

เทศบาลมีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยวธิีการสหกรณ์สง่เสริมศักยภาพ
การเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนยกระดับคณุภาพการบริการ
ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน 

 

ประชาชนมีค่านิยมทีด่ตี่อศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบงัคับอย่างทั่วถงึ 
ประชาชนได้รับการสง่เสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสงัคม
สงเคราะห์และพฒันาสุขอนามยัชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 

 

เทศบาลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกลู การจัดการขยะ 

 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับความพอใจ
ภาพรวมการพฒันาด้านการบรหิาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับ          
ความพอใจ ภาพรวมการพฒันา         
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

เป้าประสงค์ 
 

-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลลดลง 
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อปี
เท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปี
เพิ่มข้ึนเพิม่ขึ้นร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2564 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของผูป้ระกอบการผลิตและ
บริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเพิม่ขึ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 85 ใน 
ปี พ.ศ. 2564 

-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของเทศบาล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี 
พ.ศ. 2564 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2564 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของ
ครัวเรือนลดลงร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2564 
 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาล
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มกีารก าจัดขยะ
อย่างถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลเพิม่ข้ึน
ร้อยละ 85 ในปี  
พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ลดลงร้อยละ 85 ในปี  
พ.ศ. 2564 
 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึง
พอใจเพิม่ขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคาร ถนน 
สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
 1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าและ
ระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ  
 1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา 
 1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

2.1 ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร 
 2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่มอาชีพ และสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
 2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 
 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและแหล่งน้ า
เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนตาม แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักใน
ทรัพยากรน้ าและ  สิง่แวดล้อม 
4.2 พัฒนาและสง่เสรมิบริการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
ให้มีขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชน 
 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา 
บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
6.3 เพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยและส่งเสริม
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

3.1 พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อก้าวทัน
โลก 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

แผนงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์
 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานสถิติ
และวิชาการ 
 

แผนงาน 
งบกลาง 
 

แผนงานรกัษาความสงบ 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 
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บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 
ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
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แบบ ผ 01 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
5 
 

 
 
 

4,055,200.00 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
5 

 
 
 

4,055,200.00 

รวม       5 4,055,200.00 - - 5 4,055,200.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

   
 
5 

 
 

640,000.00 

 
 
5 

 
 

640,000.00 

 
 

15 

 
 

1,280,000.00 

รวม - - - -   6 640,000.00 5 640,000.00 16 1,280,000.00 
บัญชีครุภัณฑ ์
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

  
3 
2 
4 
 

 
47,600.00 
15,000.00 
17,500.00 

 
4 
2 
4 
 

 
61,600.00 

550,000.00 
3,391,500.00 

 
3 
2 
4 
 

 
23,000.00 

550,000.00 
3,300,000.00 

 
10 
6 
12 

 
132,200.00 

1,115,000.00 
6,709,000.00 

รวม - - -  9 80,100.00 10 4,003,100.00 9 3,897,300.00 28 7,956,200.00 
รวมท้ังสิ้น     9 80,100.00 21 8,698,300.00 14 4,537,600.00 48 13,291,400.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนน
กลางเมือง หมู่ที่ 
11 (จากการ
ประชุมประชาคม
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้างข้าง
ละ 2.00 เมตร ระยะทาง 
540 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,160 
ตารางเมตร ดินถมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐาน ท1-01) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากโรงน้ าดืม่ป๊อปซ่า –  
สุดเขตเทศบาล ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

- - - 1,227,100.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร
เดิม สายทาง 
ถนนนิเวศน์ 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ  หมู่ที่ 13 
(จากการประชุม
ประชาคมชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง
ผิวจราจรเดิม สายทาง 
ถนนนิเวศน์ จากสะพาน 
คสล. – ถนนวิเชียร  
ช่วงที่  1 ผิวจราจรกว้าง 
4 . 0 0  เ มต ร  ร ะยะ ทา ง 
169.00 เมตร  
ช่วงที่  2 ผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ระยะทาง 45.0 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,036.00 
ตารางเมตร ดินถมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร  
(ตามแบบมาตรฐาน ท1 -
01) 
 

- - - 696,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์ ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
ทางถนน
สุขาภิบาล 2   
บ้านห้วยซันใต้  
หมู่ที่ 12 
(จากการประชุม
ประชาคมชุมชน
ห้วยซันใต้) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางถนน
สุ ข าภิ บ าล  2  จากถนน
นิเวศน์ – ถนนสุนัย ณ อุบล  
หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้างข้าง
ละ 2.00 เมตร ระยะทาง 
408 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,632 
ตารางเมตร ดินถมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐาน ท1-01) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนนิเวศน์ – ถนน 
สุนัย ณ อุบล  ชุมชน
ห้วยซันใต้หมู่ที่ 12  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์

   927,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
ทางถนนเทศบาล 
3 ชุมชนกลาง
เมือง  (จากการ
ประชุมประชาคม
ชุมชนกลางเมือง) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางถนน
ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่  11 
จากถนนทางหลวง 2248 – 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8  
ผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 
เมตร ระยะทาง 108 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 432 ตาราง
เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 
0 . 5 0  เ ม ต ร ( ต า ม แ บ บ
มาตรฐาน ท1-01) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 
11 จากถนนทางหลวง 
2248 – ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 8  ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 

   245,100.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างอาคาร 
ฌาปนสถาน วัด
ศรีพรหม   
บ้านศรีพรหม  
หมู่ที่ 10  (จาก
การประชุม
ประชาคมชุมชน
ศรีพรหม) 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ในการท า
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน
เตาเดี่ยว ขนาด 4x8 เมตร  
วัดศรีพรหม  
บ้านศรีพรหม หมู่ที่ 10 
-สถานท่ีด าเนินการ  
วัดบ้านศรีพรหม หมู่ที่ 10 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่ 10 และประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

   960,000.00  เชิงปริมาณ 
1.เ ม รุ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ต ามแบบมาตรฐาน 
พุทธศาสนาสถาน 3) 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ในการท า
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

กองช่าง 

 รวม 5 โครงการ      4,055,200.00     

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้มีการ
พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแล
เด็กสามารถจดัการ
เรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิต จ้างเหมาตดิตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 
2 จุด จ านวนไม่น้อยกว่า  
2  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

   20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
ระบบอินเตอร์เน็ต
ได้มาตรฐาน 
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
 

1.ได้พัฒนา
เครือข่าย
เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างอาคาร 
ที่พักส าหรับ
ผู้ปกครอง 

1.เพื่อเป็นท่ีพัก
ให้กับผู้ปกครองที่มา
รับส่งเด็กนักเรียน 
2.มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หลักเมือง 
 

ผลผลิต    ก่อสร้างทีพัก
ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 
1 หลัง  ขนาด กว้าง 9 
เมตร ยาว 6 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. 
จ านวนไม่น้อยกว่า  1 
หลัง  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง หมู่ที่ 8      
บ้านหลักเมือง        
ต าบลนาจะหลวย   
อ าเภอนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
 

   150,000.00 150,000.00 เชิงปริมาณ 
อาคารเป็นไปตาม
มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง  ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองมีที่พัก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

1.มีที่พักให้กับ
ผู้ปกครองที่มา
รับส่งเด็ก
นักเรียน 
2.มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลัก
เมือง 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถ 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง
ที่มารับส่งเด็กมีที่
จอดรถท่ีปลอดภัย
แก่เด็กนักเรยีน 
 

ผลผลิต  อาคารโรงจอด
รถ  จ านวน 1 หลัง ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตร.ม. จ านวนไม่
น้อยกว่า  1 หลัง  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง หมู่ที ่8 บ้าน
หลักเมือง ต าบล 
นาจะหลวย  อ าเภอ 
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
 
 

   250,000.00 250,000.00 เชิงปริมาณ 
อาคารโรงจอดรถ
เป็นไปตาม
มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง  ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองมีที่จอด
รถที่มีความ
ปลอดภัย  เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

1.ผู้ปกครอง
ที่มารับส่งเด็กมี
ที่จอดรถท่ี
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อม
อุปกรณ์เด็กเล่น 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
ของเด็ก 
 

ผลผลิต จัดซื้ออุปกรณ์  
เด็กเล่น  จ านวน 5 
รายการ ดังนี ้
1.อุโมงค์ผีเสื้อ 
2.บ้านแฝดสองช้ัน 
3.ชุดสไลด์ปราสาทหม ู
4.อุโมงค์หนอนแสนสดใส 
5.บล็อกตัวหนอน 
จ านวนไม่น้อยกว่า  5 
รายการ  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดศรีพรหม ต าบล 
นาจะหลวย  อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธาน ี

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

1เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณส์ังคม
และสติปัญญา
ของเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อบรมป้องกันภัย
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

1.เพื่อให้นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
สามารถป้องกันการ
เกิดสาธารณภัย 
2.เพื่อให้นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง มี
องค์ความรู้เรื่อง   
สาธารณภัยและ
สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเมื่อมี
เหตุการณ์เกดิขึ้น 

ผลผลิต  เด็กเล็ก ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง จ านวน 200 
คน  ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า  200 
คน  : ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย           
ต าบลนาจะหลวย          
อ าเภอนาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

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

1.นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง
สามารถป้องกัน
การเกิดสา
ธารณภัย 
2.นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง มีองค์
ความรู้เรื่อง    

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  สาธารณภัยและ
สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเมื่อมี
เหตุการณ์เกดิขึ้น 

       สาธารณภัยและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
เมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม  5 โครงการ      630,000.00 630,000.00    
 

แบบ ผ 02 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อการบริหาร
จัดการงานนิติการ
และสญัญาใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชน 

-ผลผลิต เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
จ านวน 1 เครื่อง 
 (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานนิติการและสญัญา 
ส านักปลดัเทศบาล 
-กลุ่มเป้าหมาย 
 รองรับการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย งาน
นโยบายผู้บริหาร อ าเภอ/
จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 23,000.00 23,000.00 23,000.00 งานนิติการ
และสญัญา/ 
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 
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      บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อการบริหาร
จัดการงานงาน
วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชน 

-ผลผลิต เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
จ านวน 1 เครื่อง 
 (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ส านักปลัดเทศบาล 
-กลุ่มเป้าหมาย 
 รองรับการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย งาน
นโยบายผู้บริหาร อ าเภอ/
จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

- - 22,000.00 22,000.00 - งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/ 
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 
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      บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อใช้ท าความ
สะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

-ผลผลิต เครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร สามารถ
ดูดฝุ่นและดูดน้ าได้ 
จ านวน 1 เครื่อง 
 (ตามเกณฑ์ราคากลาง
มาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
 เพื่อท าความสะอาด
อาคารส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 14,000.00 - งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/ 
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 
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      บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อการบริหาร
จัดการงานงาน
วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชน 

-ผลผลิต เครื่องปริ้นเตอร์ 
LED จ านวน 1 เครื่อง 
 (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ส านักปลัดเทศบาล 
-กลุ่มเป้าหมาย 
 รองรับการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย งาน
นโยบายผู้บริหาร อ าเภอ/
จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,600.00 2,600.00 - งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/ 
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 รวม 3 โครงการ       47,600.00 61,600.00 23,000.00  

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในงาน
ภารกิจเทศบาล 

-ผลผลิต เครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ จ านวน 2 เครื่อง 
ประเภทใช้ไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 400 w ขนาดน้ าหนัก 
3.00 กก. ความยาวใบมีด
ไม่น้อยกว่า 20 น้ิว ขนาด
เครื่องไม่น้อยกว่า 
921x194x194(มม.) 
ความเร็วช่วงชักไม่น้อย
กว่า 1.600  
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
 ใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และ
ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 

- - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในงาน
ภารกิจของเทศบาล 

ผลผลติ จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์
ดีเซล ระบายความร้อน
ด้วยน้ า มีก าลังไม่น้อยกว่า 
40 แรงม้าเครื่องยนต์
ดีเซล ท่ีความเร็วรอบไม่
เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
มีเกียรเ์ดินหน้าไม่น้อยกว่า 
8 เกียร์ และเกยีร์ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่า 2 เกยีร์ ระบบ
พวงมาลยัเป็นแบบ     
ไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแต
ติค ระบบเบรกเป็นเบรก
แบบจานแช่ในน้ ามัน แขน
ยกเครื่องมื้อแบบ 3 จดุ  
พร้อมอุปกรณ์ อาทิ  
 
 
 
 
 
 

- - - 535,000.00 535,000.00 กองช่าง 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     ผานชนด้านหน้า และ 
ผานไถหลัง ตัวอักษร
สะท้อนแสง ด้านหน้า/
ด้านข้าง 2 ข้าง/ด้านหลัง
ค าว่า เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม 2 โครงการ       15,000.00 550,000.00 550,000.00  

 แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพื่อให้เกิดความ
เพียงพอและความ
รวดเร็ว 

-ผลผลิต  
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ส าหรับประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง    ราคา
เครื่องละ 30,000 บาท    
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล ส าหรับกอง
ช่าง จ านวน 2 เครื่อง   
ราคา เครื่องละ 22,000 
บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง เทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 
30,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

44,000.00 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กองช่าง 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     -กลุ่มเป้าหมาย 
  - การบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วน ทันตาม  ก าหนด 
  - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพื่อให้เกิดความ
เพียงพอและความ
รวดเร็ว 

-ผลผลิต  
  -  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
ส าหรับกองช่าง จ านวน 2 

ตู้ ราคาตูล้ะ 5,500  บาท            
รวม 2 ตู้ ราคา 11,000 บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคณุลัษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์ส านักงาน) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง เทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
  - มีที่ส าหรับการจดัเก็บ 
ข้อมูลด้านเอกสารได ้
เพียงพอและเกิดความเป็น
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

- - 11,000.00 11,000.00 - กองช่าง 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพื่อให้เกิดความ
เพียงพอและความ
รวดเร็ว 

-ผลผลิต  
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต   
ส าหรับกอง  ช่าง จ านวน 

1 ตู้ (ตามเกณฑ์ราคากลาง 
และ คณุลัษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง เทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
  -  มีศักยภาพในการ 

บริการประชาชนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 6,500.00 6,500.00 - กองช่าง 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
กองช่าง 
 

-ผลผลิต จัดซื้อรถตักหน้า 
ขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4  
ล้อ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง 
(LOADER BACKHOX)  
ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋
ส าหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ 
ขุดด้านหลัง รถควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่อง 
ยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
มีก าลังไม่น้อยกว่า 90 
 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 
ไม่เกิน 2,200 รอบต่อ 
นาที ระบายความร้อนด้วย 
น้ าระบบถ่ายทอดก าลังแบบ 
HYDROSTATIC หรือแบบ 
TORGUE CONVERTER 
ระบบบังคับเลี้ยวแบบ 
 

- - - 3,300,000.00 
 

3,300,000.00 กองช่าง 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     HYDROSTATIC หรือแบบ 
HYDRUTIC ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้ง 
อยู่หน้ารถ ควบคุมโดย 
ไฮดรอลิกขนาดบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 
0.85 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 
จากพ้ืนดินถึงสลัก 
บุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อย 
กว่า 3.30 เมตร บุ้งกี๋ขุดติดตั้ง
ด้านหลังรถ มีขาค้ ายันท าให้รถ 
มีความม่ันคงขณะขุดดินควบ 
คุมด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด
ความกว้างของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 
600 มิลลิเมตร ความจุของ 
บุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15  
ลูกบาศก์เมตร ระยะขุดไกลได้ 
ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร 
ระยะขุดลึกได้  

      

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร 
มีน้ าหนักใช้งาน(OPERATING 
WEIGHT) ไม่น้อยกว่า 6,500 
กิโลเมตร หลังคากันแดดแบบ 
ROPS CANOPY ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบ
ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 12 โวลต์     
อุปกรณ์ประกอบ        
1.มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการ
ท างานของเครื่องกล      
 2.เกจ์วัดอุณหภูมิของ
เครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
 3.มีสัญณาณไฟเตือน 

 ความดันน้ ามันเครื่องและไฟ
ชาร์ทแบตเตอรี่                       
4. มีเกจ์บอกระดับน้ ามัน
เชื้อเพลิง           
             

      

 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     5.มีประแจส าหรับถอดไส้
กรองทุกระบบจ านวน1ชุด 
6.แม่แรงไฮดรอลิก ขนาด 
เหมาะกับตัวเครื่องจักร 
จ านวน 1 ชุด        
7.หมวกนิรภัยส าหรับพนักงาน 
ขับ จ านวน 2 ชุด    
 8.กระบอกอัดจารบี 
 จ านวน 1 ชุด        
9.เครื่องมือประจ ารถ  
จ านวน 1 ชุด                      
10.ชุดประแจล็อกส าหรับ 
ใช้กับรถจะต้องมี ไม่น้อยกว่า 
 10 ขนาดตั้งแต่ขนาด 12 ถึง   
24 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
และอุปกรณ์การขันพร้อม 
กล่องเหล็ก  
 

      

 
 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     11.ชุดประแจปากตายส าหรับ
ใช้กับรถจะต้องมี ไม่น้อยกว่า 
10 ขนาดตั้งแต่ 12 ถึง 32 
มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
12.มีสัญญาณและอุปกรณ์
อ่ืนๆตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 
13.สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง
หมุนรอบตัว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 
150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัว
เก๋ง จ านวน 1 ชุด  
14.หนังสือคู่มือ จ านวน 1 ชุด 
ประกอบไปด้วยคู่มือการใช้ 
(OPERATION MANUAL) 
คู่มือการซ่อม(SHOP 
MANUAL) และคู่มือการสั่งอะไหล่
(PARTS BOOK) ตัวอักษรสะท้อน
แสง ด้านหน้า/ด้านข้าง 2 ข้าง/
ด้านหลัง ค าว่า เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

      

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     -สถานที่ด าเนินการ 
กองช่าง เทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
  มีศักยภาพในการ 
บริการประชาชนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม  4  โครงการ       17,500.00 3,391,500.00 3,300,000.00  

 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

1.เพื่อความ
ปลอดภัยของ
นักเรียน 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

- ผลผลิต  ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
จ านวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ 
จุดที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหลักเมือง (อาคาร 1  
และอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้ 
1.เครื่องบันทึก 4 ช่อง ชนิด  
HD  จ านวน 1 เครื่อง 
2.กล้อง 2 ล้านพิเชล   
จ านวน 2 ตัว 
3.Hdd 2000 gb  จ านวน 1 ตัว 
4.ทีวีส าหรับดูภาพ ขนาด  
32 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 
5.ตู้ส าหรับเก็บเครื่องบันทึก 
ขนาด 6 U 
6.สายสัญญาณ ขนาด50 เมตร 
 

   70,000.00 70,000.00  

 
 

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

1.เพื่อความ
ปลอดภัยของ
นักเรียน 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

7.เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 
เครื่อง 
จุดที่ 2 ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
รายละเอียดดังนี้ 
1.เครื่องบันทึก 4 ช่อง ชนิด  
HD  จ านวน 1 เครื่อง 
2.กล้อง 2 ล้านพิเชล   
จ านวน 1 ตัว 
3.Hdd 2000 gb  จ านวน 1 ตัว 
4.ทีวีส าหรับดูภาพ ขนาด  
32 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 
5.ตู้ส าหรับเก็บเครื่องบันทึก 
ขนาด 6 U 
6.สายสัญญาณ ขนาด50 เมตร 
7.เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 
เครื่อง 

      

 แบบ ผ 03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     -สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 2 แห่ง 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหลักเมือง  
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวันศรีพรหม 
-กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
  
 
 

      

 รวม  1  โครงการ        70,000.00 70,000.00  

 

 แบบ ผ 03 
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บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 
ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
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แบบ ผ 01 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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
โครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
3 

 
 

2,877,200.00 

   
 
3 

 
 

2,877,200.00 

รวม       3 2,877,200.00   3 2,877,200.00 
บัญชีครุภัณฑ ์
1.แผนงานการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
44,800.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
44,800.00 

รวม     1 44,800.00 - - - - 1 44,800.00 
รวมทั้งสิ้น - - - - 1 44,800.00 3 2,877,200.00   4 2,922,200.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
ทางวิสูตรโยธา 
ภิบาล ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมชุมชน
หลักเมือง) 
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 244 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางวิสูตร
โยธาภิบาล  หมู่ที่  8 จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 –
สะพานร่องแทน  
ผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 
เมตร ระยะทาง 410 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,640 ตาราง
เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 
0 . 50  เมต ร  (ต ามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
14 –สะพานร่องแทน  
หมู่ที่ 8 
 

- - - 931,500.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
ถนนห้วยโลก 1 
ชุมชนห้วยโลก 
(จากการประชุม
ประชาคมชุมชน
ห้วยโลก) 
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 137 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนนห้วยโลก 
1 หมู่ที่ 7 จากถนนห้วยโลก 
2 – ถนนพลานแก้ว  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 496 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่
น้อยกว่ า 1 ,984 ตาราง
เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 
0 . 50  เมต ร  (ต ามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนห้วยโลก 2 –  
ถนนพลานแก้ว  ชุมชนห้วย
โลก หมู่ที่ 7 
 
 

- - - 1,161,700.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพักถนน
สุขาภิบาล 2 
เชื่อมต่อถนน
นิเวศน์ ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่ 
12(จากการ
ประชุมประชาคม
ชุมชนห้วยซันใต้) 
เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 162 
 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล .พร้ อมบ่ อพั ก ถนน
สุขาภิบาล 2 เช่ือมต่อถนน
นิเวศน์ ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่  12  จากถนน
สุข าภิ บาล  2  และถนน
นิเวศน์  ขนาดท่อระบายน้ า 
คสล. 0.60 เมตร ยาว 1.00 
เมตร จ านวน 378 ท่อน 
และบ่อพักจ านวน 22 บ่อ
ยาว 400 เมตร(ตามแบบ
มาตรฐานของท้องถิ่น) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล 2 เช่ือมต่อ
ถนนนิเวศน ์
 
 

   784,000.00     

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วย 
ซันใต้และประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 รวม  3 โครงการ      2,877,200.00     

แบบ ผ.02  



49 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 482 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1.เพื่อใช้ในการ
ติดต่อราชการ 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผลผลิต  
  รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 

ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 

จ านวน 1 คัน 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองการศึกษา เทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาล 

ต าบลนาจะหลวย 

 
 
 
 
 
 
 

- - 44,800.00 - - กองการศึกษา 

 รวม  1  โครง       44,800.00    

 แบบ ผ 03 
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   ภาคผนวก 
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