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ค าน า 
  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่งรัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงาน
แบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริง มียุทธศาสตร์ 
การพัฒนา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะมาจากสุขาภิบาลต าบลนาจะหลวยตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การศึกษา การพาณิชยก
รรม การขนส่ง และการบริการต่างๆ ของอ าเภอนาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.91 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,567.75 ไร่) 
   
  ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
   

เนื่องจากอ าเภอนาจะหลวย เป็นอ าเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นปุา และมีภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
“ภูจองนายอย” เป็นภู เขาที่อยู่ ใน พ้ืนที่ของอ าเภอนาจะหลวย ชาวอ าเภอนาจะหลวยจึงถือเอา                      
“ภูจองนายอย” เป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้วยเหตุนี้  เครื่องหมายดวงตราของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงประกอบด้วยอาคารของ
ที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งหมายถึงส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย (เดิม) แต่ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้แยกมาตั้งส านักงานใหม่ ส่วนภาพ “ภูจองนาย
อย” หมายถึง เทศบาลต าบลนาจะหลวยนี้อยู่ในอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นอ าเภอชายแดนมีภูเขาล าเนาไพร
เป็นอันมาก และเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยอยู่ติดกับเขาดังกล่าว 

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1) ที่ตั้ง    
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองอุบลราชธานีห่าง

จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ  110 กิโลเมตร  และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ  700กิโลเมตร โดยส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 269บ้านศรี
พรหม หมู่ที่  10 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  

ตั้งแต่หลักเขตที่  1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยโลก ฝั่งใต้ตรงระยะจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย  -  บุณฑริก วัดจากสะพานข้ามห้วยโลกไปตามริมห้วยโลกฝั่งใต้ไปทางทิศ
ตะวันตกระยะ  800เมตร เป็นเส้นเลียบริมห้วยโลกฝั่งใต้ทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยู่ปากห้วยโลกน้อยฝั่งใต้ 
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  ทิศตะวันออก  
จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานระยะ1,130เมตร กับถนนวิเชียรฟากตะวันออกลงมาทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้หลักเขตที่  3  ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากซอยจัดสรร  3  ลงมาทางใต้ระยะ 400  เมตร 
ทิศใต้   
จากหลักเขตท่ี  3 เป็นเส้นขนานระยะ  400  เมตร  กับซอยจัดสรร 3ฟากไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือผ่านถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย – บุณฑริกถึงหลักเขตที่  4               
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย –บุณฑริก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือระยะ  1,170  เมตร 
  ทิศตะวันตก 

จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตที่  1 
 

แผนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ     
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ในชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัณฐานเทศบาลต าบลนาจะหลวยตั้งอยู่

ที่ดอน(Middle Terrace)เหมาะกับการตั้งชุมชนแต่จะมีปัญหาการระบายน้ าเสียจากการขยายตัวของชุมชน
และน้ าเสียจากตลาดสด ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 
1,700 ล้านลบ.ม./ปี พ้ืนที่กลางตัวอ าเภอนาจะหลวยเป็นแอ่งกระทะมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 623.2 ฟุต 

สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
  -ทางตอนเหนือของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพพ้ืนที่ราบสูงถึงลูกคลื่นตลอดบริเวณนี้
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ท าไร่ ท าสวน  
  -ทางตอนใต้ของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพเป็นพ้ืนที่ลาดชันมากเป็นเนินเขาหรือ
เทือกเขาต่าง ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น  3  ฤดูกาล 

  ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง 
(Tropical wet and dry climate ) หรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือทุ่งหญ้าซาวันนา (Tropical 
Savanna) อยู่ภายใต้เขตมรสุม ซึ่งมีลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็น และมีทิศทางพายุหมุนเขตร้อน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะฤดูกาลจ าแนกตามภูมิศาสตร์และภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
(1)ฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีปริมาณไอน้ าในอากาศน้อยจึงท าให้อากาศมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลาย

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูง  พ้ืนที่        
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหาภัยแล้งในห้วงนี้ 

(2)ฤดูฝน  เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวตามแนวเส้นที่ตั้งฉากประมาณ 2-3 
สัปดาห์ ประกอบอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่นท าให้ได้รับปริมาณน้ าฝนที่ตกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 

(3)ฤดูหนาว  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดผ่านมาทางประเทศเวียดนามและประเทศจีนพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหา        
ภัยหนาวในห้วงนี้ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมกับ
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน   
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ า

ห้วยซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ

น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้มีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม่ 
2.ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลนาจะหลวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชน 
ห้วยซันเหนือ  
 2.2 การเลือกตั้ง 

 เทศบาลต าบลนาจะหลวยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  ชุมชนชุมชนห้วยโลก  ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 

 ชุมชนห้วยซันเหนือ  และ ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
 เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่   ชุมชนศรีพรหม   ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) 

มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
โครงสร้างทางการเมือง 

โครงสร้างของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  แบ่งออกเป็น 
  ฝ่ายการเมือง   มีบุคลากรทั้งสิ้น    17  คน  ดังต่อไปนี้ 
         -  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย   จ านวน  1  คน 
         -  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  จ านวน  2  คน 
         -  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย จ านวน  1  คน 
         -  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  จ านวน  1  คน 
         -  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน  12คน 
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ตารางแสดงสถิติและข้อมลูเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย 

ผลการเลือกตั้ง 
จ านวน   
ผู้มีสิทธิ
(คน) 

จ านวน        
ผู้มาใช้สิทธ ิ

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 
(บัตร) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นายกเทศมนตร ี
ต าบลนาจะหลวย 

5,225 
 

3,648 69.82 3,554 97.42 52 1.42 

2. สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
ที่ 1 

2,694 1,795 66.63 1,719 95.76 68 3.79 

3. สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
ที่ 2 

2,652 1,756 66.21 1,683 95.84 67 3.82 

        

ที่มา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล : งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล 
ข้อมูล ณ วันที่ 16  มิถุนายน 2558 
    3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ด้านประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
รายการ ปีปัจจุบัน(2559) ปีที่แล้ว(2560) 2 ปีที่แล้ว (2561) 

ประชากรชาย  (คน) 3,724 3,720 3,761 
ประชากรหญิง (คน) 3,696 3,666 3,709 
รวมประชากร(คน) 7,420 7,386 7,470 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,499 2,502 2,377 
 แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 585 588 1,173 381 
8 บ้านหลักเมือง 817 864 1,681 613 
10 บ้านศรีพรหม 606 612 1,218 428 
11 บ้านกลางเมือง 436 420 856 434 
12 บ้านห้วยซันใต้ 672 621 1,293 389 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 603 549 1,152 306 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 14 12 26 1 

รวม 3,733 3,666 7,399 2,552 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,720 3,662 7,382 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 13 4 17 
สัญชาติอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 

13 4 
 

17 

ทุกสัญชาติ 3,733 3,666 7,399 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

รายการ ชาย หญิง รวม 
บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 53 43 96 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,979 2,958 5,937 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,819 2,832 5,651 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,700 2,728 5,428 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 56 0 56 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 62 0 62 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
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       3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  

เทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอายุ อัตราส่วน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ 

0 - 4 ปี 224 202 426 3.03 2.74 5.77 110.9 
5 - 9 ปี 271 235 506 3.67 3.18 6.85 115.3 

10 - 14 ปี 233 257 490 3.16 3.48 6.64 90.7 
15 - 19 ปี 280 230 510 3.79 3.12 6.91 121.7 
20 -24 ปี 275 297 572 3.73 4.02 7.75 92.6 
25 - 29 ปี 317 265 582 4.29 3.59 7.88 119.6 
30 -34 ปี 298 241 539 4.04 3.26 7.30 123.7 
35 - 39 ปี 280 312 592 3.79 4.23 8.02 89.7 
40 - 44 ปี 325 315 640 4.40 4.27 8.67 103.2 
45 - 49 ปี 308 339 647 4.17 4.59 8.76 90.9 
50 - 54 ปี 242 262 504 3.28 3.55 6.83 92.4 
55 - 59 ปี 203 197 400 2.75 2.67 5.42 103.0 
60 - 64 ปี 155 154 309 2.10 2.09 4.19 100.6 
65 - 69 ปี 109 127 236 1.48 1.72 3.20 85.8 
70 - 74 ปี 94 95 189 1.27 1.29 2.56 98.9 
75 - 79 ปี 50 69 119 0.68 0.93 1.61 72.5 
80 - 84 ปี 36 36 72 0.49 0.49 0.98 100.0 
85 ปีขึ้นไป 20 29 49 0.27 0.39 0.66 69.0 

รวม 3,720 3,662 7,382 50.39 49.61 100.00 101.6 
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แผนภูมิประชากร ปี พ.ศ.2562 
โครงสร้างจ านวนประชากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
วิเคราะห์แนวโน้มอัตราส่วนประชากรพึ่งพิง 
ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนการพึ่งพิงปี พ.ศ.2562 

ช่วงอายุ จ านวน สัดส่วนร้อยละ 
ประชากรทั้งหมด 7,382 100.00 

0 – 14 ปี 1,422 19.26 
15 – 59 ปี 4,986 74.93 
60 ปีขึ้นไป 974 2.56 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง  48.05 
          อัตราส่วนประชากรพ่ึงพิงประชากรอายุ 0-14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 48.05 คาดว่าใน
อนาคตจ านวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาด้านการแพทย์ที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้อัตราการตายน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
วิเคราะห์การกระจายตัวของประชากร   

ในปี พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีประชากรทั้งสิ้น 7,382 คน เป็นเพศชาย 3,720 คน เป็น
เพศหญิง 3,662 คน คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  100 คน โดยประมาณ เท่ากับชาย 51 คน : หญิง 
49  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 839 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (ค านวณ : จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด /พื้นท่ีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย)และ จ านวนคนต่อบ้านเฉลี่ย 4 คน ต่อบ้าน 

 
 
 

-5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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ชาย 

หญงิ 
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ตารางแสดงข้อมูลองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

พ.ศ. ประ 
ชา 
กร 

เกิด
จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ตาย
จ านวน 

อัตรา
ต่อ
พัน 

เพิ่มตามธรรมชาต ิ ย้ายเขา้
จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ย้าย
ออก

จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ย้ายถิ่นสุทธ ิ เพิ่มสุทธิ 

รวม     จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

    จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

2556 7,477 385 103.0 53 14.2 332  88.8 407 108.9 771 206.2 -364  -97.4  -32 -8.6  

2557 7,470 330 44.2 54 7.2 276  36.9 392 52.5 689 92.2 -297  -39.7  --21 -2.8  

2558 7,464 289 38.7 59 7.9 230  30.8 394 52.8 655 87.7 -261  -35.0   -31 -4.2 

2559 7,420 245 32.9 66 8.9 179  24.1 380 51.1 614 82.5 -234  -31.4   -55 -7.4 

2560 7,386 210 28.4 68 9.2 142  19.2 341 46.1 525 70.9 -184  -24.9  -42 -5.7 

2561 7,399 199 26.9 56 7.6 143  19.3 360 48.7 615 68.2 -144  -19.5  -1  -0.1 
 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคต 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561 – 2581 
 

ปี พ.ศ. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2561 7,382 
2566 7,900 
2571 8,400 
2576 9,000 
2581 9,700 

อัตราเพิ่ม 1.34 
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จากการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2581) เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยจะมีประชากรโดยประมาณ 9,700 คน 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2566 2571 2576 2581 

7,382 7,900 8,400 9,000 9,700 

จ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย         
จังหวดัอุบลราชธานี   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2581 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1.ด้านการศึกษา 

การศึกษาภายในชเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถาบันการศึกษา 2 รูปแบบ 
  1.1 การศึกษาในระบบ   
    1.1.1การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จ านวน 2 แห่งได้แก่ 

1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย(ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 

  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 150 คน 
ตารางแสดงข้อมูลอัตรา นักเรียน และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
นักเรียน/บุคลากร 
 

                                                
ศูนย ์

2-3 ขวบ 3-4 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
  

ห้อง จ านวนเด็ก ห้อง จ านวนเด็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 

1 13 15 28 2 13 10 23 - 3 3 - - - 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวหม  

1 24 25 49 2 23 27 50 - 4 4 1 2 3 

รวม 2 37 40 77 4 36 37 73 - 7 7 1 2 3 
 
ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน  2562 
  1.1.2 โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

1.2.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา5ตั้งอยู่เขตอ าเภอ
เดชอุดม ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 783 คน นักเรียนชาย 390 คน นักเรียนหญิง 393 คน จ านวนห้องเรียน 24 ห้อง 
ข้าราชการครู 32 คน  พนักงานครู  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ภารโรง 1  คน 
บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 37 คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวย ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) จังหวัด
อุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
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1.2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวยเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 29 ตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งมี นักเรียนจ านวน 1,390 คน นักเรียนชาย 519 คน นักเรียนหญิง 871 คน จ านวนห้องเรียน 
41 ห้อง ข้าราชการครู 81 คน พนักงานครู 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  ครูธุรการ 1 คน ครูต่างชาติ 1 คน  
บุคลากรรวมทั้งสิ้น  93  คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

2. การศึกษานอกระบบ  
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา จ านวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวยมีนักเรียนจ านวน 1,178คน นักเรียนชาย 613 คน 
นักเรียนหญิง 565 คน ข้าราชการครู 2 คน พนักงานคร ู9 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน 
บรรณารักษ์  1 คน 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  
การบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้สนับสนุน

การศึกษาด้านนี้โดยจัดท าระบบบริการอินเทอร์เนตประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวยเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใช้
บริการสืบค้นข้อมูล  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมตามวิถีชนสี่เผ่า การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

 ที่มา ข้อมูลการศึกษาตามอัธยาศัย : จากการสอบถามงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
2. ด้านสาธารณสุข 
        4.2 ด้านสาธารณสุข 

   1)ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลรัฐบาล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ตั้งอยู่ที่ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 6 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 1 แห่ง คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอ าเภอ             

นาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ข้อมูล จ านวน 

1. โรงพยาบชาลรัฐบาล 

    - คลินิก 

    - ร้านขายยา/ร้านเภสัช 

    - ศูนย์สุขภาพชุมชน 

1 แห่ง 

- แห่ง 

3/2 แห่ง 

1 แห่ง 

- เตียงคนไข้ (ขนาด) 30 เตียง 

    - แพทย ์ 5 คน 

- ทันตแพทย์ 3 คน 

    - พยาบาล 41 คน 

    - เภสัชกร 5 คน 

    - นักกายภาพบ าบัด 1 คน 

    - แพทย์แผนไทย 1 คน 

    - นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน 

    - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 204 คน 

2. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร  

    - บาดเจ็บ - คน 

    - ตาย - คน 

3. ผู้ติดเช้ือเอดส ์ สถิติที่ตรวจพบ ในแต่ละปี  

    - จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส ์ ปี 2559 17     คน  ปี 2560 9 คน ปี 2561  10 คน 

    - เสียชีวิต     

    - ปัจจุบันผู้ปุวยกินยาต้านไวรัส   

ปี 2559  -       คน ปี 2560  - คน ปี 2558 -  คน 

ปี 2559  113   คน ปี 2560 108  คน ปี 2561 111  คน 

    - เป็นสมาชิกชมรม   ปี 2559  113  คน ปี 2560 108  คน ปี 111 คน 

 ปัจจุบันมีผู้ปุวยเอดส์ที่ไดร้ับเบีย้ยงัชีพ รวมทั้งสิ้น 21 คน 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562   

2) ประเภทของการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จ านวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 30พฤษภาคม  2559   
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3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
พ.ศ.2559 

(คน) 
พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
อุจจาระร่วง 98 93 157 137 304 
ปอดบวม 52 80 138 109 147 
ไข้เลือดออก 4 11 7 8 20 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  47 คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  12 คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน   - คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  5  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  11 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  19 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
    4.3.ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 

- สถานีต ารวจภูธร จ านวน 1 แห่ง ก าลังพล   70   นาย 
- สถิติข้อมูลคดีอาญา ปี 2559 – 2561 
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเภทคดี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 

ประเภทคดี 
เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 1 1 1 3 3 4 - - - 
คดีประทุษร้ายชีวิตและร่างกาย 5 5 7 4 4 5 6 6 6 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 12 12 15 7 7 7 19 19 19 
คดีท่ีน่าสนใจ 22 13 13 13 13 20 21 21 25 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 459 459 635 559 559 643 542 542 595 
คดียาเสพติด 252 252 253 475 475 478 466 466 461 
คดีกระท าผิดต่อ อาวุธปืน 47 47 47 49 49 48 49 49 49 
คดีกระท าผิดอ่ืน ๆ          

ที่มา ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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4.4. ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถิติของบุคคลตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

รายการช่วยเหลือ
และการสงเคราะห ์

จ านวน(คน) งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2560 

(12 เดือน) 

พ.ศ.25561 

 (12 เดือน) 

ผู้สูงอาย ุ 824 837 844 6,386,000 6,503,000 6,554,900.00 
ผู้พิการ 127 185 184 1,241,600 1,644,000 1,798,400.00 
ผู้ปุวยเอดส์ 20 20 20 120,000 120,000 120,000.00 
ผู้ด้อยโอกาส - - - - - - 

 ที่มา ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมและการขนส่ง 

ระบบคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย สามารถติดต่อกับพ้ืนที่อ าเภอและ
ต าบลต่างๆ ได้สะดวกมีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดดังนี้ 

- ทางหลวงหมายเลข 2248 ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อกับอ าเภอบุณฑริก และอ าเภอ 
น้ ายืนระยะห่างจากอ าเภอบุณฑริก 34 กิโลเมตรระยะห่างจากอ าเภอน้ ายืน 36 กิโลเมตร และมีรถโดยสาร
ประจ าทางวิ่งระยะห่างนาจะหลวย- บุณฑริก – เดชอุดม / นาจะหลวย – น้ ายืน 

- ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 4029 (บ้านกลาง – นาจะหลวย)ใช้เป็นเส้นทางระหว่างอ าเภอ 
นาจะหลวย – อ าเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นเส้นแยกจากทางหลวงหมายเลข 2248 ในเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

การบริการรถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอนาจะหลวยและจังหวัด คือ 
- นาจะหลวย –อุบลราชธานี   ระยะทาง  110  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – เดชอุดม  ระยะทาง    52  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – น้ ายืน  ระยะทาง    36  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – บุณฑริก  ระยะทาง    34  กิโลเมตร                                   
การบริการรถโดยสารประจ าทางนาจะหลวย – กรุงเทพมหานคร เป็นรถปรับอากาศจ านวน 2 บริษัท คือ
บริษัทเชิดชัยทัวร์วิ่ง 1 เที่ยวและบริษัทกันทรลักษณ์ทัวร์วิ่ง 2 เที่ยว 
      5.2. การไฟฟ้า 
  การไฟฟูาปัจจุบันการใช้ไฟฟูาในครัวเรือนของราษฎรมีไฟฟูาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน และเทศบาลได้
บริการไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาลโดยจัดตั้งงบประมาณขยายไฟฟูาสาธารณะแรงต่ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด   
       5.3.การประปา 
            การประปา   ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยประชาชนใช้น้ าระบบประปา 2 ระบบ คือ 

-ระบบการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอนาจะหลวย ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 7,8, 10,11 
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เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย   จึงใช้การบริการของการ
ประปาส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของการประปาอ าเภอเดชอุดม(เขตจ าหน่ายน้ านาจะหลวย)แหล่งน้ าที่ใช้
ในการผลิตคือแหล่งน้ าจากล าห้วยโลก คุณภาพน้ าดิบจัดอยู่ในเกณฑ์ดีและปริมาณน้ ามีเพียงพอทุกฤดูกาล
ก าลังผลิตประมาณ 100 ลบ.ม./ชม. ปริมาณจ่ายน้ าประมาณ 27,861 ลบ.ม. ปริมาณน้ าจ าหน่ายประมาณ 
24,515 ลบ.ม. พบว่ามีจ านวนผู้ใช้น้ ามากกว่าร้อยละ70 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 -ระบบการประปาหมู่บ้าน ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 12, 13 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่าย
โอนให้เทศบาลต าบลนาจะหลวย และเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้มอบให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน
เป็นผู้ดูแลระบบบริการประปาหมู่บ้าน  

นอกจากนี้มียังมีประชาชนบางส่วนใช้บ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล  
ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/ครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันใช้น้ าจากบ่อ

น้ าตื้นและประปาบาดาลอยู่ มีดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ต้องการ 

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ. 2558 
7 บ้านห้วยโลก 50 31 100 
8 บ้านหลักเมือง 300 - 100 
10 บ้านศรีพรหม 100 - 100 
11 บ้านกลางเมือง 23 18 53 
12 บ้านห้วยซันใต้ 100 ไม่มีข้อมูล 100 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 200 ไม่มีข้อมูล 200 

รวม 773 49 653 
ที่มา ข้อมูลครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค :จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/สอบถาม
ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 22  พฤษภาคม 2559 
       5.4 โทรศัพท์ 

การสื่อสารโดยสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ 4 เครือข่าย ได้แก่ 
  (1)เครือข่ายไร้สายระบบ  GSM  
  (2)เครือข่ายไร้สายระบบ   DTAC 
    (3) เครือข่ายไร้สายระบบ  TRUEMOVE 

(4) เครือข่ายองค์การชุมสายโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล1 บ้านกลางเมืองหมู่ที่ 11  
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
            ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1  แห่ง  สามารถให้การบริการ
อย่างเพียงพอ 
 การติดต่อสื่อสารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี  5 ช่องทาง 

1) โทรศัพท์ : 0-4537-9335 
2) โทรสาร : 0-4537-9102 
3) อีเมล์ : tt.najaluay@hotmail.com 
4) Facebook :เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
5) เว็บไซต์ : www.nachaluay.go.th 

 

http://www.nachaluay.go.th/
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 ด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านา  ท าสวน ท าไร่ ผลผลิตที่ส าคัญคือ  
ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียวมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขต โดยประมาณ ดงัน้ี 

1.1พื้นที่ท านา  จ านวน 1,865 ไร่  ผลผลิต 746 ตัน/ปี 
1.2พ้ืนที่ท าสวน  จ านวน 1,260 ไร่  พืชที่ส าคัญได้แก่ 

1)ยางพารา  จ านวน 716 ไร่  ผลผลิต  179 ตัน/ปี 
2)ปาล์มน้ ามัน   จ านวน  362 ไร่  ผลผลิต 905 ตัน/ปี 
3) มะม่วงหิมพานต์ จ านวน   182 ไร่  ผลผลิต    455  ตัน/ปี 

1.3พ้ืนที่ท าไร่ จ านวน 1,455 ไร่พืชไร่ที่ส าคัญได้แก่ 
มันส าปะหลัง  จ านวน 1,455 ไร่ ผลผลิต 5,820 ตัน/ปี 

ที่มา ข้อมูลเกษตร :ส านักงานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

6.2 ด้านการประมง 
2.1 ข้อมูลประมงสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น 
2.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 4 แห่ง พ้ืนที่ 90 ไร่ 
 ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะจ านวน 3 ตัน/ปี 
2.1.2 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน จ านวน 139 แห่งพ้ืนที่ 82.25  ไร่ 
ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 15.5 ตัน/ปี 
2.1.3 สถานที่จ าหน่ายสัตว์น้ าในเขตเทศบาลจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 

และสถานที่จ าหน่ายข้างบ้านพักประมง จ าหน่ายเฉพาะ ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน และ ช่วง ฤดูฝน-              
ต้นหนาว 

2.2 โรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า 
จากการส ารวจข้อมูลด้านประมง ไม่พบโรคระบาดที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย 
ที่มา ข้อมูลประมง :ส านักงานประมงอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 11 มีนาคม 2557 
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6.3 ด้านการปศุสัตว์ 
 (1)ข้อมูลปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการ

ท านา ท าสวน ท าไร่ สัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ปัจจุบันการเลี้ยงกระบือ ลด
น้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถไถนาเดินตามมากขึ้น 

จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ 

1.1 โค  จ านวน 128  ตัว 

1.2 กระบือ  จ านวน   87  ตัว 

1.3 สุกร  จ านวน  258  ตัว 

1.4 เป็ด  จ านวน  669  ตัว 

1.5 ไก ่  จ านวน 2,677 ตัว 

1.6 อ่ืนๆ (ระบุ)...สุนัข จ านวน 1,216 ตัว 

1.7 อ่ืนๆ (ระบุ)...แมว จ านวน 282   ตัว 

        (2) โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์จากการส ารวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ไม่พบโรคระบาดที่
เกี่ยวกับสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลปศุสัตว์: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

     6.4 ด้านการบริการและการค้า 
 ลักษณะการค้าและบริการของชุมชนเป็นการค้าและบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น กระจุกตัวอยู่ตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 2248 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4029  ซึ่งได้แก่  ร้านค้าปลีกประเภทร้านขาย
ของช า ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  สินค้า  OTOP  เช่น น้ าพริกปูขน น้ าพริกนรก 
ผ้าฝูายและผ้ากาบบัวรองรับบริการส าหรับราษฎรที่พักอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

6.5 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว   เขตอ าเภอนาจะหลวย มีอุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย ซึ่งมีสภาพปุาที่อุดม

สมบูรณ์และมีน้ าตกถ้ าบักเตว(ห้วยหลวง)เป็นน้ าตกที่สูง 30 เมตรซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น
น้ าตกที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามอยู่เป็นประจ าโดยเฉพาะใน
วันหยุด แต่การใช้จ่ายเงินยังมีน้อยเพราะไม่มีสินค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวส าหรับเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี
บทบาทส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสู่น้ าตกห้วยหลวง  มีร้านอาหาร ร้านสินค้าขายส่ง -ขายปลีกที่พัก
รายวันให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภูตะวันรีสอร์ท สุขใจรีสอร์ท เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการจุด
รองรับบริการนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

6.6 อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม  กิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ที่ให้บริการแก่ชุมชน กิจการที่พบเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   มีคนงานต่ ากว่า 10 คน ได้แก่อู่
ซ่อมรถยนต์ ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ โรงสีข้าว ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร โรงงานท าขนมจีน 
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การพาณิชย์ได้แก่ 
- ธนาคาร  จ านวน  2   แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 5    แห่ง 
- บริษัท  จ านวน - แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ จ านวน 303 แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์   จ านวน1 แห่ง(ไม่ได้ใช้งาน) 
สถานบริการได้แก่ 
- โรงแรม    จ านวน1แห่ง 
- ร้านอาหาร   จ านวน38 แห่ง 
- รีสอร์ท    จ านวน5แห่ง 
- บ้านพักรายเดือน จ านวน 12 แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ตารางแสดงข้อมูลการพาณิชย์ 

การพาณิชย์ ม.7 ม.8 ม.10 ม.11 ม.12 ม.13 รวม 

1.ธนาคาร 1 - - 1 - - 2 

2.บริษัท 1 4 1 - - - 6 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1 - 1 - - - 2 

4.ร้านขายของช า 7 41 8 6 2 3 67 

5.โรงแรม - - - - - - - 

6.ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - - - - - - - 

7.ตลาดสด - 1 - - - - 1 

8.รีสอร์ท,เกสเฮาส์ 2 2 3 4 3 2 16 

9.หอพัก - - 1  - - 1 

10.สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - 1 - - - - 1 

11.สถานีบริการน้ ามัน/ปั้มน้้ามันถังหัวจ่าย
อัตโนมัติ/ปั้มน้้ามันหลอด 

1 - 1 - 1 2 5 

12.โรงฆ่าสัตว์ - - - - 1 - 1 

13.ร้านอาหาร 6 10 12 5 2 2 35 

14.ร้านเสริมสวย 4 13 6 4 1 - 28 

15.ร้านขายยา - 3 - - - - 3 

 
ที่มา ข้อมูลการพาณิชย์ข้อ 1 – ข้อ 9:  กองคลัง เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี ข้อมูลณ วันที่  7 มิถุนายน 2562   
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กลุ่มอาชีพ 
     ตารางแสดงกลุ่มอาชีพ 
-ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 15 กลุ่ม  และเทศบาลเคยให้

การอุดหนุนกลุ่ม       ตามตาราง ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อชุมชน ประธานกลุ่ม โทรศัพท์ 

1 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 7/ห้วยโลก นายวิชัย  ประกอบแสง 085-3003712 
2 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 7/ห้วยโลก นางบัวสอน  ชมาวัฒน์ 084-5656189 
3 กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ 7/ห้วยโลก นางบุญโท  แพงศรี 086-6873116 
4 กลุ่มกล้วยฉาบ 8/หลักเมือง นางปัทมา  กาญจนประดิษฐ์ 088-0835944 
5 กลุ่มสร้างเตาอบสมุนไพร 7/ห้วยโลก นางบุญตาล  ค าแสง 087-4397040 
6 กลุ่มทอผ้า 8/หลักเมือง นางสงกรานต์  ไชยลาโพธิ์ 083-7308610 
7 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 7/ห้วยโลก นางพัชรี  จันทมา 080-6389696 
8 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน 7/ห้วยโลก นางสายสุนี  บัวใหญ่ 086-0834252 
9 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน 11/กลางเมือง นางค ามี  บรรทร 087-7789507 
10 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 7/ห้วยโลก นายประเสริฐ  นามวงษ์ 087-6483558 
11 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 13/ห้วยซันเหนือ นางหนูจันทร์  ขันคูณ 080-4779478 
12 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา 11/กลางเมือง น.ส.เบญญาภา  สุทธิแพทย์ 083-1014594 
13 กลุ่มแปรรูปอาหาร 8/หลักเมือง น.ส.หนูกาจน์  พาชื่น 081-0674722 
14 กลุ่มตัดเย็บและซ่อมรองเท้า 11/กลางเมือง นายหถี  ไกรรบ 084-4119306 
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 8/หลักเมือง นางพิสมัย  นาค า 086-8666119 

ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังมีการด าเนินการต่อเนื่อง และกลุ่มที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยได้สนับสนุนในปี พ.ศ.2558 จ านวน 2 กลุ่ม เนื่องจากมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
กลุ่มเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปรากฎผลว่าได้มีการสร้างรายได้ลดรายจ่าย เป็นกลุ่มธุรกิจในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 

1. กลุ่มทอผ้าชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
2. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม หมู่ที่ 11 
ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
6.8  แรงงาน 
      ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

และในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ า   อัตราการเพ่ิมโดย
ธรรมชาติค่อนข้างต่ ามาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการ
ใหม่และไม่มีการลงทุนจาก  
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
        7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 
2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 585 588 1,173 381 
8 บ้านหลักเมือง 817 864 1,681 613 
10 บ้านศรีพรหม 606 612 1,218 428 
11 บ้านกลางเมือง 436 420 856 434 
12 บ้านห้วยซันใต้ 672 621 1,293 389 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 603 549 1,152 306 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 14 12 26 1 

รวม 3,733 3,666 7,399 2,552 
      7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
           เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วยซัน และล าน้ า
ร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทน 

      7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 
- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  คงสภาพน้ าไหล

ตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญของ
เทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่เนื่องจากเทศบาล
มีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อคุณภาพน้ า 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
      8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.81 
ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.16  
           ศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จ านวน  2 แห่ง  ได้แก่ 

(1) วัดทองมา  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 12 
(2) วัดศรีพรหม  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 10 

นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่ให้บริการแก่ประชาชนแต่ละชุมชนนอกเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาจะหลวย ได้แก่ 
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(3) วัดภูพลาญแก้ว  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 7  
(4) วัดภูพลานสูง   ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 8   
(5) วัดปุานาจะหลวย  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 11  
(6) วัดปุาโนนนิเวศน์  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 13 

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูล ณ วันที่20 พฤษภาคม 2559 
ตารางแสดงข้อมูลด้านศาสนสถาน 

ชื่อชุมชน ศาสนสถาน 
(จ านวน/แห่ง) 

ชื่อศาสนสถาน พระสงฆ์ 
(จ านวน/รูป) 

สามเณร 
(จ านวน/รูป) 

แม่ชี 
(จ านวน/คน) 

ห้วยโลก 1 วัดภูพลาญแก้ว 8 2 - 
หลักเมือง 1 
หลักเมือง 2 

1 วัดภูพลานสูง 12 - 19 

ศรีพรหม 1 วัดศรีพรหม 9 - - 
กลางเมือง 1 วัดปุานาจะหลวย 6 - - 
ห้วยซันใต้ 1 วัดทองมา 4 - - 
ห้วยซันเหนือ 1 วัดปุาโนนนิเวศน์ 17 - - 

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

      ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึง
เป็นผู้มีจิตใจเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสันติ แม้ประชาชนจะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีประเพณีทางศาสนา
พราหมณ์ ปะปนอยู่ เช่น การข้ึนบ้านใหม่ การแต่งงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น  

การจัดงานประเพณีท่ีส าคัญ มีดังนี ้
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญข้าวจี่ จัดในเดือนกุมภาพันธ์  
ประเพณีบุญมหาชาติประจ าปี   จัดในเดือนมีนาคม  
ประเพณีสงกรานต์    จัดในเดือนเมษายน  
ประเพณีบุญบั้งไฟ    จัดในเดือนมิถุนายน  
ประเพณีวันเข้าพรรษา    จัดในเดือนกรกฎาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา    จัดในเดือนกันยายน  
ประเพณีบุญกฐิน     จัดในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
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     8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ตารางแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล อายุปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ชุมชน 

1 นางเฮ็ง  ราชรักษา 75 หมอยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ห้วยซันใต้ 
2 นางบัวศรี  ปะสีละเตสัง 63 ทอผ้าไหม หลักเมือง 
3 ร้อยตรีสุข มาลา 57 หมอพราหมณ์สูตรขวัญ ศรีพรหม 
4 นางสงกาญจน์  ไชยลาโพธิ์ 77 จักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หลักเมือง 
5 นางบุญตาล  ค าแสง 70 นวดแผนโบราณ ห้วยโลก 
6 นางวงศ์เดือน แคล้วคลาด 79 ครูหมอล า ห้วยซันใต้ 

ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถ่ินเศบาลต้าบลนาจะหลวย ได้แก่ ภาษาไทยอิสาน ภาษส่วย  ภาษาลาว ภาษาเขมร 
     8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
          เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีสินค้าพ้ืนเมือง ได้แก่  หมากจอง หรือ ลูกส ารอง  น้ าผึ้งปุา  ผ้าทอมือ 
ผ้ากาบบัว ผ้าฝูาย  ผ้าไหม  น้ าพริกปูขน   
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1. ทรัพยากรน้ า 
               แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วย
ซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
         9.2 . ทรัพยากรป่าไม้ 

ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน  พันธุ์ไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง 
พะยอม เหียง กราด 
        9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน้ า  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วย
ซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
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- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปีมีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
10. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย พ.ศ.25561 

ตารางแสดงสรุปผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี    

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 22  คน ไม่ม ี 0.00 

2.เด็กแรกเกิดถึง12 ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 1,380 คน - คน 0.00 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 18 คน - คน 00.00 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได้มาตรฐาน 3,769 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.05 

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

3,769 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.05 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสีย่งฯ 6,310 คน - คน 0.00 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 10,833 คน 10 คน 0.09 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย    

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 

9.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป ี 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3,769 ครัวเรือน      2 ครัวเรือน 0.05 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 3,769 ครัวเรือน 3 ครัวเรือน 0.08 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3,769 ครัวเรือน - ครัวเรือน 0.00 
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ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา    
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบรกิารเลีย้งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 305 คน - คน 0.00 
16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  1,271 คน 263 คน 20.69 
17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม. 4  หรือเทียบเท่า 36 คน - คน 0.00 
19.คนอายุ 15-16 ปีเต็ม อ่านเขียนไทย และคดิเลขอย่างง่ายดายได ้ 7,944 คน 2 คน 0.03 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า    

20.คนอายุ 15–60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได ้ 7,285 คน 2 คน 0.03 
21. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและมรีายได ้
22. รายได้เฉลีย่ของคนในครัวเรือนต่อปี 

1,658 คน 
3,769 คน 

7 คน 

-คน 

0.42 

0.00 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมสิน 3,769 คน 781 คน 20.72 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
24. คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา 
25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

 
11,241 คน 
11,241 คน 
10,833 คน 

 
856 คน 
355 คน 
1 คน 

  
7.61 
3.16 
0.01 

27. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 1,659 คน ไม่ม ี 0.00 
28. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 
29. ผู้ปุวยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

49 คน 
44 คน 

ไม่ม ี
ไม่มี 

0.00 
0.00 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1,019 ครัวเรือน 
3,769 ครัวเรือน 

41 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือน 

4.02 
0.08 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 
 เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตามจ านวนครัวเรือนที่มีทั้งหมด แต่ก็ท าให้ทราบ
ผลสรุปตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ตกเกณฑ์ จ านวน 23 ตัวช้ีวัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวช้ีวัดข้อ 
23,3,24,26,25,18,30,22,27,6,21,7,11,13,10,15,8,5,16,14,9,12,28, และ20 

 ตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดข้อ 1,2,7,16,19,และ 29 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี  เมษายน 262 
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 จ าแนกรายได้ครัวเรือน 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 40,000 บาท/ป ี

ชุมชน จ านวนครัวเรือนท้ังหมดที่
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ) 

1.ห้วยโลก 108 12 1.18 

2.หลักเมือง 210 28 2.74 

3.ศรีพรหม 155 12 1.18 

4.กลางเมือง 174 9 0.88 

5.ห้วยซันใต ้ 145 56 5.50 

6.ห้วยซันเหนือ 227 27 2.65 

รวม 1,019 144 14.13 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี  เมษายน 2562 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี  เมษายน  2561 
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จ าแนกอาชีพประชากร 

 การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อาชีพท านา  
ร้อยละ 33.68 ก าลังศึกษา 22.56  อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.89 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 8.11อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 7.02 ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 4.31 อาชีพท าไร่ ร้อยละ 3.44 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 3.01 
อาชีพอ่ืน ร้อยละ 1.27อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 0.27 อาชีพท าสวน 0.24 อาชีพพนักงานบริษัท 
ร้อยละ 0.16และอาชีพประมง 0.03  ตามล าดับ 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

11. การการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับแผนชุมชนระหว่าง เทศบาล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชุมชนครบทุกชุมชนรวม 6 หมู่บ้าน  ในระหว่าง วันที่ 23
พฤษภาคม 2562   - 30 พฤษภาคม 2562  และในระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล   เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2562  ที่ประชุมมีมติให้มีการก าหนดการจัดเรียงความส าคัญของปัญหา ความต้องการ แนว
ทางแก้ไข ประเด็นการพัฒนา และโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ ดังนี้ 

1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  
3.ขนาดของปัญหา  
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต  
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน  

มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดระดับน้ าหนักตัวเกณฑ์และความส าคัญของปัญหา ดังนี้ 
ระดับ สูงมาก  น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
ระดับ ต่ าปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน 
ระดับ ต่ า   น้ าหนักคะแนน 1 คะแนน 

มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ และก าหนดน้ าหนักตัวเกณฑ์   
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัญหาไม่ควรเกิน น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน และไม่ควรน้อยกว่า

น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน ดังนี้ 
1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
3.ขนาดของปัญหา      น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต   น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน    น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
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 ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัญหา 
ระดับ สูงมาก  น้ าหนักคะแนน 16-20  คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 11-15  คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 6-10   คะแนน 
ระดับ ต่ า   น้ าหนักคะแนน 1-5     คะแนน 
ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์เลย น้ าหนักคะแนน 0        คะแนน 

สรุปประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา 
ระดับ

ความส าคัญ 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม สูงมาก 
2 ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายในเขตเทศบาล สูงมาก 
3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเชตเทศบาล สูงปานกลาง 
4 ขยายเขตประปา สูงปานกลาง 
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน สูงปานกลาง 
6 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอนทรีย์ชีวภาพในการท าเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร ปานกลาง 
7 การบริหารจัดการาขยะของเทศบาล ปานกลาง 

8 การปูองกันโรคไข้เลือดออก ปานกลาง 

9 การสนับสนุนการศึกษา ปานกลาง 

10 การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปานกลาง 

11 การส่งเสริมการกีฬา ปานกลาง 

12 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ปานกลาง 

13 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปานกลาง 

14 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ปานกลาง 

15 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร ปานกลาง 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ อบจ.อบ.) 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทาง

คมนาคม 
การสัญจรไปมาของประชาชนไม่
สะดวก/เส้นทางคมนาคมช ารุด 

1 ) ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
เส้นทางคมนาคม 
2 )  ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม การควบคุมน้ าหนัก
รถ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2 ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาล 

น้ าท่วมขังภายในชุมชน 1 )  ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาและการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า 

3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและระบบ
ไฟฟูาสาธารณะในเชตเทศบาล 

ระบบไฟฟูาส่องสว่างยังไม่ทั่วถึง 1) การขยายเขตไฟฟูาแร่งต่ า 
2)การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

4 ขยายเขตประปา ระบบประปายังไม่ทั่วถึง การขยายเขตระบบน้ าประปา  
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

แก่ประชาชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานนอก
ฤดูกาล 

ส่ ง เสริมการฝึกอาชีพให้แก่
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกินมีใช้
พ่ึงพาตนเองได้ 

6 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการท าเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกร 

ปุ๋ยเคมี มีราคาสูง ส่ง เสริมให้ประชาชนท าปุ๋ ย
อินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร 

7 กา รบริ ห า ร จั ดก า ร ขยะขอ ง
เทศบาล 

1)ไม่มีถังขยะรองรับขยะแต่ละ
ประเภท 
2 ) ก า ร ฝั ง ก ล บ ข ย ะ ยั ง ไ ม้ ไ ด้
มาตรฐาน 
3)ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

1)การวางแผนในการจัดหาถัง
ขยะ เ พ่ื อรองรั บขยะแต่ ล ะ
ประเภท 
2)การควบคุมการฝังกลบขยะ
ให้ได้มาตรฐาน 
3)ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชน 

8 การปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกระบาด การวางแผนในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการก าจัดยุงลายและ
ยุ่ ง ก้ น ปุ อ ง อั น เ ป็ น พา หน ะ
ไข้เลือดออกและไข้มาลารีย 

9 การสนับสนุนการศึกษา ประชาชนเชื่ อมั่นว่ า เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยให้มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ อบจ.อบ.) 

10 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ระบาดในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

ให้ความรู้/สร้างจิตส านึก/ 
จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 

11 การส่งเสริมการกีฬา กีฬานอกจากเล่นเพื่อสุขภาพที่ดี
แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพหลักได้ 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ตามความต้องการของประชาชน 
 

12 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรราม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

1)ประชาชนเห็นความส าคัญใน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
2)สามารถพัมนาต่อยอดเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
อ าเภอได้ 

1)สนับสนุนศักยภาพของคนใน
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
2)จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

13 การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปัญหาภัยพิบัติขยายกว้างและซับ
ซ้อมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะในการเดินทางสัญจร 

1)สร้างองค์ความรู้/ทักษะแก่
ประชาชนในการปูองกัน/การ
ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นต่อ
เหตุสาธารณภัย 
2)จัดฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้/
ทักษะในการเผชิญเหตุ 
สาธารณภัย 
3)จัดเตียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรกลให้พร้อมรองรับกับ
สาธารณภัยจังหวัด 

14 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดให้มีเวที/กิจกรรม ในการ
แสดงออกของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

15 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 

ประชาชนขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 

1)พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 
2)ส่งเสริมการน าน้ าต้นทุนที่มีอยู่
มาใช้เพ่ือการเกษตรกรรมนอก
ฤดูกาล 
3)เสร้อมสร้างองค์ความรู้ในการ
ใช้น้ าแก่เกษตรกร 
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12.กระบวนการบริหารการคลัง-งบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีภาระค่าใช้จ่ายช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน (กู้เงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล) เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2553มีฐานะทางการคลัง รายละเอียดประกอบดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลต าบลนาจะหลวยระหว่างป ีพ.ศ.2554-2558 

หมวด พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร 568,683.39 637,558.51 731,430.81 783,769.67 800,680.15 

2.หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

190,281.52 249,473.35 250,992.95 260,126.20 196,099.07 

3.หมวดรายไดจ้าก
ทรัพย์สิน 

1,294,623.93 1,600,680.01 1,413,993.38 1,337,334.34 1,251,614.42 

4.หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและ 
เทศพาณิชย ์

- - - - - 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 142,030.00 276,000.00 48,494.90 100,263.50 85,710.00 

6.รายได้จากทุน - - - - - 

7.เงินที่รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

24,740,322.17 26,902,755.41 27,744,853.94 28,854,139.35 29,683,273.97 

8.หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,914,441.00 26,640,133.00 25,217,387.00 25,683,314.00 25,467,355.19 

9.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,148,550.00 2,392,390.00 748,125.00 - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 55,998,932.01 48,698,990.28 56,155.277.98 57,018,947.06 57,484,732.80 

รายจ่ายจริง 
1.รายจ่ายงบกลาง 2,014,886.90 2,024,541,79 2,273,459.49 11,110,380.35 9,982,439.52 

2.รายจ่ายประจ า 17,891,769.00 18,348,322.00 18,528,363.25 19,810,635.80 18,694,935.28 

3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน 4,914,762.15 7,236,214.56 6,330,495.26 5,970,031.70 5,527,570.00 

4.รายจ่ายอื่น ๆ 10,433,431.47 10,756,824.72 11,278,521.06 10,999,535.13 11,867,576.33 

5.รายจ่ายเงินอุดหนุน 3,895,678.31 3,331,500.00 3,966,099.40 3,526,086.40 3,439,268.39 

6.รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

12,148,550.00 2,392,390.00 10,856,255.00 - - 

รวมรายจ่ายจริง 51,389,077.83 55,015,307.07 53,233,193.46 51,416,669.38 49,511,789.52 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

3,457,390.64 2,762,762,.42 2,191,563.39 4,201,708.26 7,972,943.28 
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13. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร แบ่งออกเป็น  1 ส านัก 4  กอง มีจ านวน
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น 90 อัตรา มีคนครอง จ านวนทั้งสิ้น 89 คน แยกเป็น 
   1. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล จ านวน  2 อัตรา มีคนครอง จ านวน 1 คน 

2. ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  30  อัตรา มีคนครอง จ านวน 28 คน 
3. กองคลัง   จ านวน   7  อัตรา  มีคนครอง จ านวน  7  คน 
4. กองช่าง   จ านวน 13  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 12  คน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ านวน  18  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 15  คน 
6. กองการศึกษา   จ านวน 20  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 17  คน 

 
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2562 
 

ส านัก/กอง ประเภท     
 
        ระดับ 

บริหารงาน
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูก 
จ้าง 
ประ
จ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น 
กลาง ต้น 

ชพ. 
ชก./
ปก. 

อส. ชง./ปง. 

- จ านวน(คน) 1 1          2 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน (คน)   1 1 - 7 - 3 3 11 4 30 

กองคลัง จ านวน (คน)   - 1 - 1 - 1 1 2 1 7 
กองช่าง จ านวน (คน)   1 - - - - - 1 6 5 13 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน (คน)   1 - - - - 2 - 6 9 18 

 
 

 
 
ที่มา ข้อมูลบุคลากร: งานการเจ้าหน้าที ่ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  

30 เมษายน 2562 
แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
 
 
 

ส านัก/กอง ประเภท      
 
     ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ครู

เทศบาล 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
กองการศึกษา จ านวน 

(คน) 
- 1 - 2 - 1 - 7 5 4 20 
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      กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
     

 
    

    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

    

 
 

   
 

 
 

  

      รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับด้น )(ว่าง)    
         
         
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (ว่าง)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น  (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (1)  นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 
1. ฝุายอ านวยการ(1) 
   - นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(ว่าง 

 1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ 

1.1 งานธุรการ  2. งานแผนที่ภาษี   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)   - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1) 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  2. งานวิศวกรรม  2. งานสุขาภิบาลและอนามัย  2. งานบริหารงานศึกษา 
 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) (1)  3. งานผลประโยชน ์   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)  สิ่งแวดล้อม   - นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง1) 
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  3. งานสถาปัตยกรรม   -เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง.)(ว่าง)  3. งานพัฒนาการศึกษา 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก.) (2)  4. งานการเงินและบัญชี   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)  3. งานรักษาความสะอาด   - นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก.) (1) 
1.4 งานประชาสัมพันธ์   - นักบริหารงานคลังระดับต้น (1)  4. งานผังเมือง - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)   -เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   - ครู  (7) 
 - นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก) (1)  5. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

  - นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก.) (1) 
 5. งานสาธารณูปโภค 

- นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1) 
 4. งานเผยแผ่และฝึกอบรม 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)) 
  4. งานกีฬาและนันทนาการ 

    - สันทนาการ(ปก/ชก.) (ว่าง) 
1.5 งานจัดท างบประมาณ  6. งานพัฒนารายได้  6. งานสวนสาธารณะ  5. งานส่งเสริมสุขภาพ   
 - - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก.) (2)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  - นกับริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1))   
2. งานนิติการและสัญญา  7. งานเร่งรัดรายได้    6. งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ   
 - นิติกร (ปก./ชก) (1)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)    - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   
3. งานทะเบียนราษฎร  8. งานทะเบียนทรัพย์สิน    7. งานศูนย์บริการสาธารณสุข   
 - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปก/ชก.) (1)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)     - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      8. งานสัตวแพทย์   
 -จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปช./ชง.) (2)       - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   
5. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง         
-จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปช./ชง.) (2)         
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม         
 - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)         
 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปช./ชง.) (1)         
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     กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
     

 
    

    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

    

 
 

   
 

 
 

  

      รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับด้น )(ว่าง)   
         
         
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
ระดับกลาง  (1) 

 นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

1. ฝุายอ านวยการ  
 1.1 งานธุรการ 
   - เจ้าหน้าที่ธุรการ(1) 
   - พนักงานขับรถยนต์(1) 
   - ภารโรง (1) 

 1. งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ(1) 

 1. งานสวนสาธารณะ 
   - คนสวน (1) 

 1. งานรักษาความสะอาด 
 

 - 

2. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
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      กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
พนักงานจ้าง 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
 

 
    

 
    

 
   ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน)

ระดับกลาง (1) 
    

    
 

 
 

        รองปลัดเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน่  
ระดบัด้น)(ว่าง) 

  

   
 

 
 

 
 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (ว่าง)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ระดับกลาง  (1) 
 นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

1. ฝุายอ านวยการ  - นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น(ว่าง)  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ 
1.1 งานธุรการ   - คนงานทั่วไป (1)   - คนงานทั่วไป (2)    - คนงานทั่วไป (2)   - คนงานทั่วไป (1) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ (1))  2. งานแผนที่ภาษี  2. งานวิศวกรรม  2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  2. งานบริหารงานศึกษา 
 - พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ (2))  3. งานผลประโยชน ์  3. งานสถาปัตยกรรม  3. งานรักษาความสะอาด   - ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ (4)) 
 - ช่างไม้ (ภารกิจ(1))  5. งานการเงินและบัญชี  4. งานผังเมือง   - พนักงานขับรถขยะ(ภารกิจ(1))   - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป(1) 
 - คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (1))   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ภารกจิ (2))(ว่าง1)  5. งานสาธารณูปโภค   - คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (1))(ว่าง)   4. งานกีฬาและนันทนาการ 
 - คนงานทั่วไป (4) 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 6. งานเร่งรัดรายได้ 
7. งานทะเบียนทรัพย์สิน 

  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา(ภารกิจ (1)) 
 - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ(ภารกิจ(1)) 

  - พนักงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (4)) 
 - คนงานทั่วไป(5)(ว่าง 1) 

 - ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ภารกิจ(1)) 
    - คนงานทั่วไป(2) 

1.3 งานประชาสัมพันธ์     -คนงานทั่วไป(3)(ว่าง 1)   - พนักงานขับรถขยะ(ทั่วไป(2)   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ภารกิจ (1))     - ช่างไม้(ภารกิจ(2))     
1.4 งานจัดท างบประมาณ    6. งานสวนสาธารณะ     
2. งานนิติการและสัญญา      - คนสวน(2)     
3. งานทะเบียนราษฎร         
 - ผู้ช่วยเจา้พนักงานทะเบียน(ภารกิจ (1))         
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
 - ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ(1))         
 - พนักงานดับเพลิง(ภารกิจ (1)) 
 - พนักงานวิทยุ(ภารกิจ(1)) 

        

 - พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป (2))         
5. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง         
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม         
 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(ภารกิจ (1))         
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14.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 

 1)  ด้านการใช้ที่ดิน  เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดิน การ
ขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมีลักษณะกระจายไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีระเบียบ  ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข   2248  และทางหลวางชนบท 4029 สายนาจะหลวย –เดชอุดม  ทั้งสองฟาก  มีอาคารบ้านเรือน
เกาะกลุ่มหนาแน่นเป็นแนวยาวตามเส้นทางหลวง  ในอนาคตเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้นปัญหาการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ จะเกิดมากขึ้นหากไม่มีการวางแผนรองรับ 
 2)  ด้านระบบการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันการติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปโดยสะดวกแต่ยังขาด
การวางโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงถนนแต่ละสายให้เป็นระบบปัญหาความไม่ปลอดภัย
ด้านอุปกรณ์ควบคุมการจราจรไม่มีสัญญาณไฟจราจรอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิ น ส าหรับถนนใน
ชุมชนมีปัญหาด้านมาตรฐานของถนนและยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ า   
 3)  เทศบาลไม่มีสถานีขนส่งโดยสาร   

ข้อจ ากัดของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 
  1.บริเวณศูนย์กลางของชุมชนไม่มีโครงข่ายระบบการคมนาคมรองรับของพ้ืนที่วางผังจึงมี
ข้อจ ากัดในการขยายตัวชุมชน  
  2. เทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่มีคลองระบายน้ าทั่วถึงและไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  3. เทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่มีที่ท้ิงขยะ 

4. เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรของประชาชนน้อย ประชาชน
ขายผลผลิตโดยไม่มีทางเลือกในการต่อรองราคา 

ผลการวิเคราะห์ระบบการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวม 
 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนหลัก ๆ คือ  การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนและการคมนาคม
ขนส่งภายในชุมชน 

สภาพการคมนาคมขนส่งภายในชุมชน 
 เส้นทางการคมนาคม – ปัจจุบันการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทางรถยนต์  ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ชาวบ้านในชุมชน
นิยมใช้ในการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนนาะหลวย  มีดังนี้ 

1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248   
2.  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4029  

  การขนส่ง  ปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  นั้น  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว   เช่น  รถยนต์   
รถจักรยานยนต์  เป็นต้น 

สภาพการจราจรในปัจจุบัน 
 ถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี  โดยที่ถนนสายหลักต่าง ๆ จะเป็นถนนลาดยางเกือบทุกสายแต่ขนาดเขตทางและขนาดความกว้าง
ผิวจราจรโดยภาพรวมแล้วมีขนาดเล็กและบริเวณทางร่วมทางแยกโดยส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 
 ระบบถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนต าบลนาจะหลวย  มีลักษณะเป็นถนนระบบถนนตามแนวยาว  
(Lincar  Road  System)  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  สายนาจะหลวย – บุณฑริกและสายนาจะ
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หลวย - น้ ายืน  ท าหน้าที่เป็นถนนแกนกลางของระบบโครงข่ายถนนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้    และมีถนนหรือ
ซอยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งระบบถนนตามแนวยาวนั้นมีข้อดี  คือสภาพ
การไหลของปริมาณจราจร  (Mobility)  ในถนนสายประธานจะมีความคล่องตัวสูง   

รูปแบบของระบบถนนในอนาคต 
  การวางผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย   
ได้พิจารณาโครงข่ายระบบถนนเดิมเป็นหลัก   โดยแบ่งถนนตามลักษณะหน้าที่การให้บริการ  ออกเป็น  4  
ประเภท  ดังนี้ 
  -  ถนนสายประธาน  (Arterial  Road)   เป็นถนนสายส าคัญของชุมชน  ท าหน้าที่เชื่อมโยง
พ้ืนที่ในระดับจังหวัดหรือระดับภาค   รองรับปริมาณจราจรที่มีความเร็วสูง  การจราจรที่มีระยะทางการเดิน
ทางไกล   การจราจรเข้า – ออกพ้ืนที่  และการจราจรผ่านเมือง   ถนนสายประธานในระบบโครงข่ายถนนใน
พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248และทางหลวง
ชนบท 4029 
  -  ถนนสายหลัก  (Sub –Arterial  Road)  เป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพ้ืนที่
ผังเมืองรวม  กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ข้างเคียง  และยังท าหน้าที่เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานกับถนน
สายรองเข้าด้วยกันได้แก่ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
  -  ถนนสายรอง  (Collector  or  Distributor  road)  เป็นถนนที่ท าหน้าที่รวบรวมและ
กระจายปริมาณจราจรเข้าและออกจากถนนสายหลักและถนนสายย่อย  เป็นถนนที่ให้บริการพ้ืนที่หรือ 
 
กิจกรรมสองข้างทางของถนนได้แก่ ถนนวิเศษโกสินทร์ ถนนเถาว์ถวิล ถนนชัยสุวรรณถนนสุนัย ณ อุบล ถนน
พิรุณ ถนนวิเชียร 
  -  ถนนสายย่อย  (Aecess  Road)  เป็นถนนที่ท าหน้าที่บริการเข้าถึงพ้ืนที่  (Aecessibility)  
เป็นหลัก  ส่วนใหญ่มีขนาดเขตทางค่อนข้างแคบ  มีปริมาณจราจรและความเร็วของยวดยานต่ า  มักจะเป็น
ถนนสายสั้น ๆ ได้แก่  ตรอกหรือซอยต่าง ๆได้แก่ ซอยศรีมัน1 ซอยศรีมัน2 ถนนห้วยโลก1 ถนนห้วยโลก2 
ถนนห้วยโลก3 ซอยวิเศษโกสินทร์1 ซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ซอยหลักเมือง1 ซอยหลักเมือง2 ซอยเถาว์ถวิล1 
ซอยกิ่งพงษ์ษา  
 จากการก าหนดบทบาทหน้าที่ตามลักษณะการให้บริการของถนนข้างต้น  พบว่าระบบโครงข่าย
คมนาคมของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย   ปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
2248 ทางหลวงชนบท 4029  ส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณจราจรผ่านเมือง  แต่ไม่มีเส้นทางที่จะให้ปริมาณจราจร
เหล่านั้นเลี่ยงเมือง จึงท าให้ยังต้องใช้เส้นทางที่ต้องผ่านเมือง   โดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

ข้อเสนอแนะด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองระบบถนนที่ได้แสดงไว้ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
ขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ควรยึดหลักการพัฒนาดังนี้ 
 -เพ่ือความสะดวกต่อการน าผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งไปสู่การปฏิบัติจริงจึงไม่ได้ท าการ
ก าหนดหรือออกแบบในขั้นรายละเอียดของถนนเพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถด าเนินการออกแบบใน
ขั้นรายละเอียดของถนนได้เองตามความเหมาะสม 
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 -ควรใช้มาตรการบริหารการจราจร  (Traffic  Management)  กล่าวคือ  การควบคุมในเรื่องที่จอด
รถ  การปรับปรุงบริเวณทางร่วมทางแยก  การจัดระบบการเดินรถและการจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร  
เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การเดินทางบนระบบโครงข่ายถนนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 -ควรจัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเดินทางของ
ประชาชนที่ไม่มียานพาหนะเป็นของตังเองและเพ่ือลดปริมาณการจราจรที่มีความต้องการการเดินทางที่
ซ้ าซ้อนกันลง 
 -ควรจัดหาที่จอดรถโดยสารประจ าทางท่ีระบุต าแหน่งที่ตั้งชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจัดการการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
 -ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  โดยเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้
เกิดความสับสนในการใช้ที่ดิน  ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นเพิ่มข้ึน 
ผลการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ า
ห้วยซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ า ร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -ปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนต าบลนาจะหลวย  มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  6  ตันต่อวัน  และ
คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนประมาณ 8 ตันต่อวัน  แต่ทางชุมชนไม่มีความสามารถก าจัด
ขยะได้  ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนที่ และในปีอนาคตคาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
ชุมชนต าบลนาจะหลวย ประมาณ 10 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงควรจัดหาระบบก าจัดขยะที่มีความสามารถในการ
ก าจัดขยะได้อย่างเพียงพอในพ้ืนที่ 

-  เนื่องจากปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล  ส่วนใหญ่ยังขาดระบบระบายน้ าท าให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าปีละ  1 – 2  ครั้ง  โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านหลักเมืองซึ่งมีตลาดสดท าให้น้ าเน่า
เหม็นต่อเนื่องไปถึงบ้านห้วยซันเหนือและห้วยซันใต้ท าให้น้ าเสียไหลลงสู่ล าห้วยซันเกิดมลพิษทางน้ าหากไม่มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้นเนื่องจากชุมชนขยายตัวมากขึ้นน้ าเสียชุมชน น้ าเสียตลาดสด
มากขึ้นดังนั้นจึงควรจัดหาระบบระบายน้ าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และจัดท าระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน 

เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัว
ค่อนข้างต่ า   อัตราการเพ่ิมโดยธรรมชาติค่อนข้างต่ ามาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่ มีโครงการ
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พัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการ
ขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการใหม่และไม่มีการลงทุนจากภายนอก  คาดว่าการเจริญเติบโตของชุมชนจะมี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับเวลา   พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จะยังคงขยายตัวอยู่บริเวณริมสองฝั่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  และทางหลวงชนบท  4029 
ผลวิเคราะห์ทางด้านการศึกษา 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี  พฤษภาคม 2560 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

           การศึกษาของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 52.44 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.41 จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.90 ต่ ากว่าชั้นประถมศกึษา 7.39 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 4.63  
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.16 ไม่เคยศึกษา ร้อยละ1.77 จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1.14 
และ จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 0.14 
ผลวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข 
   1) ประเภทของการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จ านวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤษภาคม  2559   
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   3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวย
ด้วยโรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
พ.ศ.2559 

(คน) 
พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
อุจจาระร่วง 98 93 157 137 304 
ปอดบวม 52 80 138 109 147 
ไข้เลือดออก 4 11 7 8 20 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  47 คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  12 คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน   - คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  5  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  11 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  19 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
ผลการวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -ส าหรับการดับเพลิงนั้น  ควรจัดหาหัวท่อประปาส าหรับต่อกับสายดับเพลิงให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่า
ปัจจุบัน  และให้มีต าแหน่งของแต่ละหัวกระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  และควรเตรียมน้ าเพ่ือการดับเพลิงให้มี
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการดับเพลิงในแต่ละครั้งคือ  ต้องเตรียมน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้             
ไม่ต่ ากว่า  10  ชั่วโมงต่อครั้งส าหรับปีอนาคต  ควรต้องเตรียมปริมาณน้ าเพ่ือการดับเพลิงส าหรับชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ประมาณไม่ต่ ากว่า 7,300 ลูกบาศก์เมตร และไม่ต่ ากว่า 8,500 ลูกบาศก์เมตร   

-ควรมีมาตรการห้ามการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะริมถนนส าหรับเส้นทางที่ใช้ในการเดินรถดับเพลิงเพ่ือ
ไม่ให้กีดขวางการเดินรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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ตารางแสดงข้อมูลการด าเนินงานด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายการข้อมูล พ.ศ.2559 
 

พ.ศ.2560 
 

 
พ.ศ.2561 

 
6.1 อัตราในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อัตราก าลังพนักงาน/เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

11 คน 11 คน 11 คน 

6.2 อัตราอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย            
(อปพร.) 

252 คน 252 คน 252 คน 

6.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. 25 ครั้ง 30 ครั้ง 35 ครั้ง 
6.4 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อม อปพร. 10 ครั้ง 

(ร่วมกับโรงพยาบาล) 
ไม่มีการฝึกซ้อม ไม่มีการฝึกซ้อม 

6.5 จัดท ากิจกรรมฝึกซ้อม ตามแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

6.6 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- การฝึกอบรมแก่บุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ในเรื่อง
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ทั้งก่อน ขณะ 
และหลังเกิด 
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

6.7 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
- จัดรณรงค์ การให้งบประมาณสนับสนุน และการ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปบ าบัดรักษา  
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- การดูแลและติดตามภายหลังการบ าบัดรักษาเพ่ือปูองกัน 
มิให้ผู้ผ่านการบ าบัดกลับไปเสพซ้ า 

 
1 กิจกรรม 

 
 

50 คน 
 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

6.8 การบูรณฟ้ืนฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิตใจที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ (สงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ที่มา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : งานปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562 
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 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตารางแสดงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ชนิดยานพาหนะ ทะเบียน จ านวน  ความจุ 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9184 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9185 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ผ-2480 อบ(สีส้ม) 1 คัน 12,000 ลิตร 
รถดับเพลิงเอนกประสงค์ - 1 คัน 200 ลิตร 
เครื่องสูบน้ า (เล็ก) (ช ารุดใช้การไม่ได้) - 5 เครื่อง - 
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ - 30 เครื่อง 15 ปอนด์ 
รถตรวจการ บน-4793 1 คัน ไม่เกิน 2 ที่นั่ง 
เรือยนต์เอนกประสงค์ (ช ารุดใช้การไม่ได้) - 1 ล า ไม่เกิน 10 ที่นั่ง 

 วิทยุสื่อสาร  จ านวน 41 เครื่อง ได้แก่ 
- ชนิดแม่ข่าย (ประจ าที่)   จ านวน 1   เครื่อง  
- ชนิดมือถือยี่ห้อไอคอม(สีด า)   จ านวน 32 เครื่อง 
- ชนิดมือถือยี่ห้อSPENDER(สีแดง)  จ านวน 8   เครื่อง 
ที่มา ข้อมูลเครื่องมือ : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่               

7 มิถุนายน 2562 
ความเสียหายในรอบปี ที่เกิดขึ้น  

 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2556 – 2558 
เดือน 
 

            ประเภท
ความเสียหาย                              

ปี พ.ศ. 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ปุา ปุาหญ้าในเขต/นอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

มกราคม - - - - - - - - 3 
กุมภาพันธ์ - - - - - - - - - 
มีนาคม - - - - - - 3 2 6 
เมษายน - - - 1 1 - 4 2 7 

พฤษภาคม - - - - - - - - - 
มิถุนายน - - - - - - - - - 
กรกฎาคม - - - - - - - - - 
สิงหาคม - - - - - - - - - 
กันยายน - - - - - - 8 5 - 
ตุลาคม - - - - - - 6 5 - 

พฤศจิกายน - - - - - - 6 5 - 
ธันวาคม - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 1 - 27 19 16 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
วิสัยทัศน์ :  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมคี 
วามอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนิ 
          ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน  
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตร์ที๑่ : ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองคก์รที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติอ่ืน ๆ ให้สามารถขบั เคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เปูาหมายที่ก าหนด  
 เป้าหมาย  20 ปี  
 เปูาหมายที่ 1  ประชาชนอยู่ดี กินดี  มีความสุข 
 เปูาหมายที่ 2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 เปูาหมายที่ 3  กองทัพ หนว่ยงานด้านความมั่นคง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน     
มีความ พร้อมในการปูองกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง  

 เปูาหมายที่ 4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเปน็ที่ชื่นชมและได้รบัการยอมรับโดย
ประชาคม ระหวา่งประเทศ  
           เปูาหมายที่ 5  การบริหารจัดการความมัน่คงมผีลส าเร็จที่เป็นรปูธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด  
               1)  ความสุขของประชากรไทย   
               2)  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ   

     3)  ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
                4) บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
                5) ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม  
     ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
1.2 การพัฒนาและเสริมสรา้งความจงรกัภักดตี่อสถาบนัหลักของชาติ 

      การพัฒนาและเสริมสรา้งการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
1.3 พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขทีม่ีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เหน็แก่

ประโยชนข์องประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สว่นตน 
           1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 

ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 
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2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
2.1 แก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน 
2.2 ติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง     
     ทางบกและทางทะเล 

3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

       3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  
     รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของ     
     ประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

   3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม  
     ให้มีประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเชียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐท่ีมิใช่
ภาครัฐ 
4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
4.2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ  
     ที่มิใช่ภาครัฐ 

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไข   
     ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ือยอ านวยต่ดการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
5.3 พัฒนากลไกลและองค์กรขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที๒่ : ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
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 เป้าหมาย  20 ปี 
 เปูาหมายที่ 1  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั้งยืน 
 เปูาหมายที่ 2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
         1)   รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
               2)    ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน   
               3)    การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
               4)    ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
          1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พํ้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 
1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผานสู่เกษตรอินทรีย์ 
1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
1.5 เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา    

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
3.2 ท้องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3.3 ท้องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
3.4 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก 
4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้ร้อยต่อ 
4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 
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5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที๓่ : ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย การพัฒนาที่

ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

เป้าหมาย  20 ปี 
เปูาหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายที่ 2  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

          ตัวช้ีวัด   
             1)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  

  2)    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
  3)    การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย   

          ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7  ประเด็นหลัก 
               1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน        

ในสถานศึกษา 
3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3) ช่วงวัยแรงงาน 

                    4)   ชว่งวัยผูสู้งอายุ 
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3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท   
4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 

การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา  

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน   

ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ  

                ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต   
2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ 
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ยุทธศาสตร์ที๔่ : ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้

ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่ น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  เปูาหมาย  20  ปี 
 เปูาหมายที่ 1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 เปูาหมายที่ 2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
 เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
          ตัวชี้วัด   
             1)  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
             2)  ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  

   3)  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  
       และ เทคโนโลยี   
5) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  4  ประเด็นหลัก 
1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ  

และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 

ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา  

โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
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2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย   

ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง 

ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1) สร้างสังคมเข้มแข็งทีแ่บง่ปนั ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
2) การรองรบัสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา 

สังคมและภาคประชาชน 
4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5) สนับสนนุการพัฒนาบนฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม 
6) สนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรา้งสรรค์ เพื่อรองรับสงัคมยุคดิจทิัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน  

การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง   
3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที๕่ : ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
              ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ํงยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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              เป้าหมาย  20 ปี 
    เปูาหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล   
    เปูาหมายที่ 2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง

ลบ จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ   
    เปูาหมายที่ 3  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ   
    เปูาหมายที่ 4  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
          ตัวชี้วัด  
           1) พ้ืนที่สีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
           2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
           3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
           4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  6  ประเด็นหลัก 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

          2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ   
          3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไข 
             ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
          4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ  

และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง 
     พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 57 
 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนทบ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโต 
1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม  
    และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ     
    นิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี  

การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
3) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  

ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล   
4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก  

ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน 
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร   
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ 
ความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงด้านน้ า  

ของประเทศ 
2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน  

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4)   เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  

ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย 
สิ่งแวดล้อม 

3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต 
     ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม       
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ยุทธศาสตร์ที๖่ : ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
             ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ํอมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม  
      เป้าหมาย  20 ปี 
          เปูาหมายที่ 1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง     
          ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
          เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดพ้ืนที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          เปูาหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          เปูาหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
          ตัวชี้วัด   
              1)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
             2)  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ   
             3)  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
             4)  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล           

มาประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

ในทุกระดับ 
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมือ
อาชีพ 
1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม   

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุกจริต 

1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ 

2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด   

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ   

ที่เปลี่ยนแปลง 
2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุทติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและน าปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ 
1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก 

               ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน 

ของการค้นหาความจริง 
3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง  

มีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม  

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

ที่มา.www.ratchakitcha.80c.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 
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     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบแนวคิดและหลักการ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) ประเทศไทยจะยังคง ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ท า
ให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

 (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม   
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ   
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

          กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมาย 
  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่ องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  
 2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศ รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ สติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็น ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 3. เปูาหมาย   
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5.0 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GNP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี 3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 
2.5 ต่อปี 4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ   ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ    การ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย อย่างมี
คุณภาพ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic  Security) และ
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มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการทาง
สังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
          3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1) รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม        
มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา  
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
         1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดย
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
         1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย  
           1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรม ดิจิตอล  
           1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและ ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
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ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิต  ในภูมิภาคอาเซียน  
           1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม  เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลงสู่ระดับ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริม  การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนและ บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง 
ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กัน เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของ
การ ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุม กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการ ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและ ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง
ระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ 
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง   
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด้านการค้า การลงทุน เช่น โลจิสติกส์  และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการ   ใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และ กิจการเพื่อสังคม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
          2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต สามารถ        อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน 
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง 
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  
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           2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability)  2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดย การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน เก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน      ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ เรียนรู้  
 2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์         เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร 
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพ ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการ  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
ทั้งในด้านศูนย์กลาง บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub)     เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน  
 2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ      
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก   
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ   
เพ่ือขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง 
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการ
ผลิต  ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการ ผลิต  
          3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย 1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค   ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัย
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แห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาหมู่บ้านแออัดในเมือง โดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน  3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปู าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  
 3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน         
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบ       
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง ด้วยการผลักดันพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการ      
มีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
          3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายปุาหมู่บ้าน กฎหมาย
ภาษี มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ 
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อ ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา  
 4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า   
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ 
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวก ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
          4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญ กับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ   
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ  
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับ ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง 
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ 
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้    
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ   
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน    
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เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน              
ที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความ 
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ า ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความ ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
หมู่บ้าน บริหาร จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของ ประชาชน  
          5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี 
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่หมู่บ้านหรือสังคมที่ปราศจากขยะ (Zero Waste Society) ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น    
การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า  
เป็นต้น  
          5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ 
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบ สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศ ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
          5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้ างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้ มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่ง
สู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
          5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท   การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ   อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
            5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ  
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เ พ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม  
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันน้ าท่วม วางแผน ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ โดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต  
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6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
          6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้า ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน 
และคดทีี่ประชาชน ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
          6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ 
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง  
          6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือ  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ 
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ
คณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ 
ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและ เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (  พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (  พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐีกิจพอเพียง โดยมีกรอบ 
วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ 
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาทีก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี 
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง 
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึง 
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปดงนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้    
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
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 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

 1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ างๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่ างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
2. เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ประกอบด้วย  

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรู้
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐีกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

2.3 ระบบเศรษฐีกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐีกิจปรับสู่เศรษฐีกิจฐาน บริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐีกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ ภาคการ
ผลิตและบริการ 

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยให้อยู่ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน         

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มี
ความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
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ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็ นหุ้นส่วน การ
พัฒนาทีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการน านาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐาน
ภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคน

ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น   

แนวทางการพัฒนาทีส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ( 3) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนวันที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน 
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม 
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทย

ก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า 
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ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐีกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐีกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐีกิจมากขึ้น   

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง ( 2) 
การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี คุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐีกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐีกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ 
สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้ง
โครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐีกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐีกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพ

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐีกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่
เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐีกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้า  

 การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐีกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐีกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทาง
เศรษฐีกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐีกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น 
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ 
ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐีกิจมากขึ้น ภาค 
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

โดยมีแนวทางการพัฒนาทีส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐีกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้าน
การคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบัน
การเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐีกิจ และ(2) การเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของ
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อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน   
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมทั้ง การด ารงชีวิตของคน
ไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐีกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากข้ึน และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต   

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความ
มั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่ เกิด             
จากสาธารณภัย  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้
เกิดความม่ันคง สมดล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ (7) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และ(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศ
ไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอ านาจ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ 
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การคุกคามทางเศรษฐีกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์   

 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์  ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานา
ประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มี ความพร้อม
ต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบรูณา
การสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐีกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐีกิจ สังคม 
และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง 
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย  

 การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลด
จ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรร
และการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ

ต่อเนื่องในการด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่า
อากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
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และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐีกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ
(น้ าประปา) 

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนา
ระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบ
ขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ขนส่ง 
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อป
ทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า ( 4) พัฒนา 
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร 
จัดการการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐีกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ(6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐีกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก

ปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้   

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการ
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพ
พัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนา ผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีอาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ส านักการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ(3) พัฒนา สภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิต
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ

พ้ืนที่และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ
และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้า
การลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค 
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นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐีกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย   

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็น
ธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐาน
เศรษฐีกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนใน
พ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่บริเวณชายแดน  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐีกิจให้
กระจายตัวอย่ างทั่ วถึ ง  พัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐีกิจสร้ างสรรค์มูลค่ าสู ง  พัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐีกิจ 
ชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมืองอาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วน
ร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐีกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐีกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิด

เสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐีกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน 
ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐีกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐีกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้ง
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐีกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีส าคัญท้ังในทุกระดับ  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคม
ขนส่ง โลจิสติกส์  และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-
GT, BIMSTEC ,และJDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (3) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค ( 4) 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น 
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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    1.3 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
         1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้ง 
ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้ ง ในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีค วามพร้อม                
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ 
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด 
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ     
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศแนวคิดและทิศทางการ
พัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัย
แล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ 
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด 
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ  ป 
ระเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงแล ะข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์:พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
    2.  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 

3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เปูาหมายและตัวชี้วัด  
1. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  
2. สัดส่วนคนจนลดลง 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุง

อ่างเก็บน้ าหนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน เค็ม สร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ าฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ า

ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด  
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากิน ของตนเอง 

ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ  และอบรม
ให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการดูแลผู้
พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชน
ในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  การศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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 4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง  

เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 

 5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้  มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร  แปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา  เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง แหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม 
สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง  ขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า  เกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพ่ือ
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว  ในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(eCommerce) 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
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3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร 
การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การ
แปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ 
มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า 
ฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่
จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ ของภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้  ทรัพยากร
ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ า เสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี  และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ รวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การ  พัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี  ศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ  การจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพ้ืนที่ต้น
น้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและ ท าเครื่องหมายแนวเขต
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกปุา และ
ปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ  ความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และ
ทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง 
เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม  ชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
ชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย 
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรืออัตลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  เชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน ทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ ต ล อดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไป สู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนา
แหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  สองฝั่ง
โขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี 
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ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจาก
ชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที ่เพ่ิมข้ึน 
  4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษา
ของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง  - ๑๙ - แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก  การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ๖) พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่
คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้ง
ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี ๗) พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง  หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม  ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค  กลางและพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา  โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ  - ๒๐ - แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งราง
เบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน 
  4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การวาง
ผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง 
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดน ที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ ๕   
(บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี  ความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่  น าร่อง            
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม     
หนองหนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  
 
ที่มาhttps://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7526&filename=index 
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         1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  (พ.ศ.  2561 -  2565) 
ฉบับทบทวน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  :   อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า  การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์รวม 

(1)  พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป  และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

(2)  พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
(3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์  ผู้ประกอบการ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
(5) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
(6) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
(7) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 

ปัญหาด้านความมั่นคง 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(1)  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  3  ต่อปี 
(2) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี  เปูาหมาย  5  ปี  รวม  ร้อยละ  23 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน  เปูาหมาย  ร้อยละ  3.5  ต่อปี 
(4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปูาหมาย  ร้อยละ  80  ต่อปี 
(5) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  6  ต่อปี 
(6) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน  เปูาหมาย  ร้อยละ  1  ต่อปี 
(7) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปูองกันและมีสภาพคงอยู่ 

อย่างยั่งยืน  เปูาหมาย  ร้อยละ  0.20  ต่อปี 
(8)  ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง  เปูาหมาย  ร้อยละ  0  ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดไว้ 

4  ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การค้าการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
            ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม 
            ประเด็นการพัฒนาที่  3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ประเด็นการพัฒนาที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคง 
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 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การค้าการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
  แผนงาน 

1. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์และประมง  ด้วยอุตสาหกรม
เกษตรแปรรูปสภาพ  และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุน 
สู่สากล 

3.  การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย   
1. จ านวนแปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์

อ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  เปูาหมายรวม  5  ปี  1,000,000  ไร่ 
2. ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวน

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด  ที่ได้รับการตรวจจาก
หน่วยงานรับรองมาตรฐาน  เปูาหมาย  5  ปี  ร้อยละ  80 

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
เปูาหมาย  5  ปี  ร้อยละ  10 

4. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ 60 
ต่อปี 

5. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน  เปูาหมาย  ร้อยละ  3.5  ต่อปี 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม  5  ปี ร้อยละ  23 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว  ค่าเปูาหมายรวม  5  ปี  ร้อยละ  23 

ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม   
      แผนงาน 

1.  ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
5. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
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                ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย   
1.  ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่า     

 ร้อยละ  80  ต่อปี 
2.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เข้าถึงบริการภาครัฐ  และได้รับการพัฒนาทักษะ 

 อาชีพเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ค่าเปูาหมาย 
 ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80  ต่อปี 

3.  อัตราการฆ่าตัวตายลดลง 
4.  ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองช้ าภายใน  1  ปี 
5.  ร้อยละของเด็กอายุ  0 -  5  ปี  มีพัฒนาการสมวัย  ค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  85  ต่อปี 
6.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเอง  และ   

 สามารถตั้งเปูาหมายในชีวิตของตนเองได้ 
7.  เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย  (IQ)  ไม่ต่ ากว่า  100  (โดยการวัดนักเรียนที่ก าลัง   

 ศึกษาอยู่ชั้น  ป.  1  ในปีงบประมาณ  2564) 
8.  เยาวชนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  5  ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาที่  3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     แผนงาน 

1. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  พ้ืนที่ปุา  และพ้ืนที่สีเขียว 
2. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
3. การจัดการขยะในพ้ืนที่ 
4. การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    ตัวชีว้ัด/ค่าเปูาหมาย 
1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น  เปูาหมาย  ร้อยละ  25  ต่อปี 
2. สัดส่วนเกษตรกรที่ท าการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

                           เปูาหมาย  ร้อยละ  25  ต่อปี 
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  เปูาหมาย   

                           ร้อยละ 0.20  ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ  ต่อปี 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน  เปูาหมาย  ร้อยละ  1  ต่อปี 
5. ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์  เปูาหมาย  ร้อยละ  10  ต่อปี 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                           เปูาหมาย  ร้อยละ  25  ต่อปี 
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 ประเด็นการพัฒนาที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง 
                แผนงาน 

1. สังคมมีความม่ันคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบ

เรียบร้อย 
3. สังคมปลอดยาเสพติด 
4. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้องตาม

กฎหมาย 
       ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 

1. จ านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง  ร้อยละ  5 
2. จ านวนเหตุการณ์  (สังคม  ความม่ันคง  และสิ่งแวดล้อม)  ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์

เพ่ือนบ้าน  จ านวน  0  ครั้งหรือไม่เกิดข้ึนเลยต่อปี 
3. จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน  จ านวน  15  ชุมชน 

ภายในปี  2565 
4. ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง

ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว –ราชอาณาจักรกัมพูชา  
จ านวน  3  ครั้ง 
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       1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  วิสัยทัศน ์

“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
เมืองน่าอยู่ทันสมัย การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ  วินัย มีการวางผังเมืองที่เป็นเอกสักษณ์ 

ระบบขนส่ง มวลชนภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสามารถ
เชื่อมโยวกับการคมนาคมหลักทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งในการชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และ
ในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริ่มสร้างความม่ันคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม 
อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด ฯ การแก้ปัญหา และการดูแลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุง และเสริมสร้างระบบ
สาธารณูปโภค(เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์)ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ประตูสู่การค้าการลงทุน การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และ
เมืองที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบบ
สินค้าท้ังส่งออกและน าเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 

ท่องเที่ยวหลายมิติ การทีการท่อฃเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยว  
อ่ืน ๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่ายในระดับสากล โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรู้ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัย ปลอด
สารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคและ
การตลาดการการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต(การแปรรูป) 
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วัตถุประสงค์ 
1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัวจาก

ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิติ 
2) ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขที่มี

คุณภาพมาตรฐานบนคยวามเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค

พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน และยกระดับคุณภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้างรายได้และ
มูลค่าเพ่ิม 

5) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
6) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เปูาหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดี    

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่า 
4) ผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ิมขึ้น 
5) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน(การศึกษา,สุขภาพ,กีฬา,ท่องเที่ยว,การค้าการลงทุน,วัฒนธรรม ฯลฯ) 
6) เมืองแห่งการค้าชายแดน(Logistics) 
7) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง(Smart City) 
9) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม(MICE City) 
10) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอบ หรือพลังการทดแทน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจัวหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 7.5 
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP ) ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ 2.5  

ต่อปี 
3) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1   

ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 55 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาของจัวหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทีนสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ   
                             ชีวิตของประชาชน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์ 
1) การเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละผู้ปุวยรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ปุวยที่มาตรวจรักษาพยาบาลทั้งจังหวัด 
2) ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ร้อยละ 25 ต่อปี 
3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita:GPP)ในพื้นที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
4) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 

ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
6) ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 

เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ต่อปี 
8) ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังการหมุนเวียนพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่าง ๆ ในทุกช่วงวัย 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของประชากรในจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมการผลิตและการกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการค้า/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพ่ิมข้ึน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 4 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ร้อยละ 0.7 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี  

ร้อยละ 3.5 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์(Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับด้านการค้าชายแดนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
1) วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติให้

มีความยั่งยืน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 20 
3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จ านวน 2 แห่งต่อปี เปูาหมาย 5 ปี 

จ านวน 10 แห่ง 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ

การท่องเที่ยว 
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่  4   การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
1) วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 
     2)  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและ 

                    นวัตกรรมสมัยใหม่ 
     3)  เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความ 
          พอเพียง 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1)   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  ร้อยละ  3  ต่อปี   
     เปูาหมาย  5  ปี  ร้อยละ  15 

               2)   ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร   
                     ร้อยละ  15  ต่อปี  เปูาหมาย  5  ปี  ร้อยละ  75 

     3)   ร้อยละเกษตรที่ผ่านเกณฑ์  Smart  Farmer  (เกษตรปราดเปรื่อง)  เปูาหมาย  5  ปี   
           ร้อยละ  40 
3)  แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมกับ
เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการ
ส่งออก 

3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
4) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart  Farmer) 
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ประเด็นการพัฒนาที่  5  การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
1)  วัตถุประสงค์ 

1) พิทักษ์  รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง  
สมานฉันท์ 

2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เสมอภาค  เป็นธรรม 
3) พ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) สร้างความสอดคล้องด้านความม่ันคงให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ

เข้มแข็ง 
2)  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1) สถิติอาชญากรรมลดลง  ร้อยละ  25  ต่อปี  เปูาหมาย  5  ปี  ร้อยละ  125 
2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 ต่อปี  เปูาหมาย 5 ปี   

ร้อยละ  30 
3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์  รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่  ประสบความส าเร็จ  ร้อยละ  100 
4) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงละความสัมพันธ์อันดีกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า  25  ครั้งต่อปี 
5) จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม  ร้อยละ  5  ต่อปี  เปูาหมาย  5  ปี  ร้อยละ  25 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) รักษาความสงบเรียบร้อย  สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีและตามแนวชายแดน 

2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ
ทั้งด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และสังคม  กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่าง  ๆ  ให้มีความเข้มแข็ง
ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว 
การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมสถาบนครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน  
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
 7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
 9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 
 10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
 14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
 15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ าาที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษา  สุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสถาบันครอบครัวให้มความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมให้หมู่บ้านปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สงเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
          ทองถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                 และภูมปิัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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       1.4.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอนาจะหลวย(4  ปี พ.ศ. 2561 – 2564) 
 ค าขวัญอ าเภอ 
 “นาจะหลวย รวยน้ าใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่าเทพเจ้าภูหมากจอง 

   วิสัยทัศน์อ าเภอ  
 ชุมชนเข็มแข็ง  เกษตรมีศักยภาพ   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
       พันธกิจ 
 1. ยกระดับพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองนา่อยู่ ชุมชนเข้มแข็ง 
 2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหม้ีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
        เป้าประสงค์รวม 
 1. ชุมชนเข้มแข็งมีความรักสามัคค ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการด ารงชีพ 
 2. ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานท่ัวถึง     ทุกชุมชน 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านวัตถุ และด้านจติใจ 
  4. ผลผลติทางการเกษตรมีคณุภาพมากข้ึน 
  5. การท าเกษตรเน้นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
  6. อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1. คุณภาพชีวิต และ
สุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีปุวย
โรคเรื้อรังลดลง 
 2. ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 1. ส่งเสรมิการดูแล
สุขภาพ และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ของประชาชน 
ในชุมชน 
 

2. ระบบการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
 

1. เด็กและ
เยาวชนเข้าถึง
การศึกษา 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 2. เพิ่มโอกาส
การศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคณุภาพ 

3. ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน 

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 3. ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ท านุบ ารุงศาสนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1.โครงสรา้งพื้นฐาน
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

1. ร้อยละของ
ถนน  ไฟฟูา  
ประปา เป็นต้น  
ที่มีคุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 1. พัฒนา  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน  

2.ศูนย์กลางการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบเพื่อปูองกันปัญหา
ภัยแล้ง อุทกภัย และน้ า
เสียอย่างยั่งยืน 
 
 
 

ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ
น้ าแบบบูรณา
การ 
 
 
จ านวนระบบ
ชลประทานทุก
ขนาด ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี 
 

ร้อยละ 3๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

 
 
 
 
 

10 แห่ง 

ร้อยละ 4๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

 
 
 
 
 

15 แห่ง 

ร้อยละ 5๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

 
 
 
 
 

20 แห่ง 

ร้อยละ 6๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

 
 
 
 
 

25 แห่ง 

2. พัฒนาระบบ
ชลประทาน จัดหา
แหล่งน้ าต้นทุน
เพียงพอ และมี
คุณภาพต่อการใช้
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
3. แกไขปัญหาน้ าท่วม
ในพื้นที่ 

3. ศูนย์กลางในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ปลูกต้นไม้ และ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

ร้อยละ ๔๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

ร้อยละ ๖๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

ร้อยละ ๘๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของหมู่บ้าน
เปูาหมาย 

4. ส่งเสรมิให้มีการ
ปลูกปุาทดแทน และ
แก้ไขปัญหาขยะมลู
ฝอย อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1. ศักยภาพในการ
แข่งขันทางการตลาด
ผู้ผลิตสินค้าทาง
การเกษตร และสินค้า 
OTOP 

1. สินค้าตรง
ตามความ
ต้องการของ
ตลาด 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 1. ส่งเสรมิอาชีพ และ
กระบวนการผลติ  
การแปรรปูสินค้าทีไ่ด้
มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

2. เป็นพ้ืนท่ีหลักการท า
การเกษตรอินทรีย์ มี
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็ง
และศักยภาพสูง 
 

1. เกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การท า
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 
2. เกษตรกรลด
การใช้สารเคมี
ในการท าเกษตร 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60  ร้อยละ 70 2. สนับสนุนการให้
ความรู้เกษตรกรใน
กระบวนการผลติอย่าง
มีศักยภาพ 

3. ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีภูมิคุ้มกัน
ที่ด ี

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 3. สนับสนุนการน้อม
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน ์

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1. เป็นชุมชนแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วม 
มีความสามัคคี 
หมู่บ้านชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 1. พัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้าน 
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  
(หมู่บ้านโฮมสเตย)์ 

2. ความเจรญิด้าน
การค้าและการลงทุน
เพิ่มมากข้ึน 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ร้อยละ 30  ร้อยละ 40  ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 2. จัดระเบยีบธุรกิจ
ด้านท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1. ชุมชนปลอดภัย 
ห่างไกล ยาเสพตดิ 

1. สถาบัน
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง  

ร้อยละ 50 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 1. แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

๒. บ้านเมืองมีความสงบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและ 
มั่นคง 

ร้อยละชอง
ชุมชนมีความ
สงบสุข 

ร้อยละ 50 ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ 70 ร้อยละ 8๐ 2.  เสริมสร้ างความ
สงบ เ รี ยบร้ อยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟูา ขยายเขตระบบประปา 
จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 

4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 
1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟูา

ทั่วถงึ มีการขยายเขตระบบประปาท่ัวถึง มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพ
การเกษตรชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูล                   
การจัดการขยะ 

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ิมข้ึน 

6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม              
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ า  

ขยายเขตระบบไฟฟูาขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟูาทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง  
มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
ทางระบายน้ า 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ าเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูา
แรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟูาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน  

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร  
มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ส่งเสริมศักยภาพการเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่ม
อาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพ่ิมขึ้น 

2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพิ่มข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
และแหล่งน้ าเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตาม แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2563 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

สนับสนุนสวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน  
เป้าประสงค์ ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
-ทัศนะคติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนาพุทธเพ่ิมข้ึน 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาเพิ่มข้ึน 
-จ านวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์กิจกรรม/โครงการที่เทศบาลก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณผู้ปุวยในเขตเทศบาลเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเก่ียวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันรักษาโรคเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองการศึกษา: กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ที่ 6   การบริหารจดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

การจัดการขยะ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1สร้างจิตส านึกและตระหนักในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อเทศบาลใน
งานให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการก าจัดขยะมูลฝอย -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 106 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-จัดท าแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลจัดเก็บ
ข้อมูล และจัดท าแผนชุมชนเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์     
ที่เก่ียวข้อง 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา      
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง :กองคลัง :กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
          ประชาชน 
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4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 

6.3 เพ่ิมศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง 
-จ านวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล  
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
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4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
5)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
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2.3จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 - เทศบาลต้าบลนาจะหลวย เป็นองค์กรรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สร้างเมือง 
น่าอยู่ สนับสนุนให้มีสังคมชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้ประชาชนร่วมพัฒนา
เทศบาลของตน ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ 

- ต้ังเปูาหมายชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - จัดภารกิจของเทศบาลที่มีอยู่ให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 - บริหารจัดการทรัพยากรทีม่ีจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

บทบาทของเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 1. ผู้บริหาร  
      -รับผิดชอบนโยบาย ติดตามประเมินผล 
      - สร้างความเข้าใจระหว่างภาคีพัฒนา( ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน) 
 2. เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน 
      - เป็นบุคลากรมืออาชีพ ร่วมเป็นคณะท างาน เป็นผู้ประสานที่ดี มีความเป็นนานาชาติ 

3. ประชาชนผู้รับบริการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย  

      - ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 
      - หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
               -  เทศบาลต าบลนาจะหลวยจัดระบบฐานข้อมูล เป็นผู้สนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 
 
 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 
 
 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัการน้ าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 
 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       

การลงทุน และการท่องเที่ยว  
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริม 
การลงทนุ พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้
เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของฐาน
เศษรฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 
1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-
2565) 

- 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ    
การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง 

1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของ
ชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

4)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
 
 

5)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2561-2565) 

- 

6)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
 

7)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในอนาคต เกิดจาก

สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนท าให้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยสรุป ดังนี้ 

 
 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านการบริหาร 
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
    1.5 มีการก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ี 
    1.7 มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พ้ืนที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดรูป
ที่ดิน ท าให้ เทศบาลไม่มีอ านาจที่จะออกข้อก าหนดหรือ
ออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ได้เต็มพ้ืนที่  บางส่วนอยู่นอก
เขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง การก่อสร้างอาคาร 
ต่าง ๆ จึงไม่มีการควบคุม 
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
  2.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้อบต.มีอ านาจในการบริหารจัดการงานได้
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ  
 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
   2.1 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯบาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการก ากับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นท่ีที่มีอ านาจหน้าที่
ทับซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจนมักถูก ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินทักท้วงเสมอ 
2.5 การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 
ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
    2.6 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเช่น พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุมฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็น
อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคีการมีส่วนร่วม
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
3.4 ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการท างานในภาพรวมของเทศบาล 
    3.5 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ขาดทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน  

 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
 

 
4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ ท าให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based) 
และการบริหารราชการแบบบูรณาการ  

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผล
ต่อการด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
     

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภคเช่น น้ ามันข้าวสารอาหารแห้ง          
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    2.5 ประชาชนส่วนใหญ่ การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.6 เกิดภัยพิบัติเช่น ภัยแล้ง ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศกึษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง
รับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
    3.2 ประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 
   4.1 นโยบายการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
   4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      - ค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาท 
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
      - มาตรการปูองกันการคอรัปชั่นและการทุจริต 
   4.3 ยกระดับราคาสนิค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้
จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กฎหมายและข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 
ปัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 
    5.2 ระบบรีไซเคิล 
    5.3 ระบบก าจัดขยะ 
    5.4 ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆและให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.          
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
ด้านการจัดการสิง่ปฏิกลูการจัดการ
ขยะ 
 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงการ
พื้นฐานและระบบโล
จิสสติกส ์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับความ
พอใจภาพรวมการพฒันาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 12 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย ัง่ยนื 

การเตบิโตทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 1.การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยว
การลงทุน 

3.การเสรมิสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.การเสรมิสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.การพัฒนาเมือน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง
อัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2.การสง่เสรมิการค้าและการลงทุน 3.การสง่เสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

4.การยกระดับการผลิตและแปร
รูปสินค้าเกษตรสูส่ากล 

5.การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต      
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิต 

3.การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน    
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

7.การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพฒันาด้านเศรษฐกจิ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

3.การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 4.การพฒันาด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.การพฒันาด้านการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

6.การพฒันาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

เป้าประสงค์ 

เทศบาลมีการสง่เสรมิและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรมกีารอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการ
สหกรณ์สง่เสรมิศักยภาพการเกษตร
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิชุมชน
ยกระดับคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รบั
การพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
ประชาชนได้รับการสง่เสรมิ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลจัดสวัสดิการสงัคม
สงเคราะห์และพฒันาสุขอนามัย
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

ประชาชนผูบ้ริการมรีะดับความ
พอใจภาพรวมการพฒันาด้านการ
บรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดเีพิ่มข้ึน 
 

เทศบาลมีระบบผงัเมอืงที่ดี ระบบจราจรที่ดี 
ระบบระบายน้ าได้มาตรฐานมีการขยายเขต
ระบบไฟฟูาทั่วถึง มีการขยายเขตระบบ
ประปาทั่วถึง มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
เพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างการเตบิโตคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
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แบบ ยท.01 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

กลยุทธ์ 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา อาคาร ถนน 
สะพาน ทางเทา้ ทางระบายน้ า 
1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบ
ไฟฟูาสาธารณะ 
1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา 
1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
 

2.1 ส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทกัษะกลุ่มอาชีพ 
และสนบัสนุนเศรษฐกจิชุมชนด้วยวิธีการ
สหกรณ์ 
2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรบัการ
เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ าเพื่อการประกอบอาชีพของ

3.1 พัฒนาและสง่เสรมิด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
3.2 พัฒนาและสง่เสรมิด้านการศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 
3.3 พัฒนาและสง่เสรมิด้านกีฬาและนันทนาการ 
3.4 พัฒนาและสง่เสรมิด้านสวัสดิการชุมชน 
3.5 พัฒนาและสง่เสรมิด้านสุขภาพและอนามัยชุมชน 

4.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักใน
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
4.2 พัฒนาและสง่เสรมิบริการ               
ก าจัดขยะมลูฝอย 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กรทุก
ภาคส่วน 
5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กร ให้มีขีดความสามารถ 
ในการบริการประชาชน 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน        
และสังคม                                                 
6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง 
รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด                           
6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัยและ
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
โครงการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์
 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 

แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

แผนงานงบ
กลาง 
 
 

แผนงานรกัษา
ความสงบ 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์                                 แบบ ยท.02 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยStrategy Map 

 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาล
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 ในปี 
พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ85 ในปีพ.ศ.2565 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการงานต่าง ๆ 
ของเทศบาลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี 
พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85ในปี พ.ศ. 2565 

 

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
ขยายเขตระบบไฟฟูาทั่วถึง 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. 2565 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลลดลง 
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อปี
เท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปี
เพิ่มข้ึนเพิม่ขึ้นร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2565 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการ
สินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ใน 
ปี พ.ศ. 2565 

-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของเทศบาล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี 
พ.ศ. 2565 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2564 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของ
ครัวเรือนลดลงร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2565 
 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาล
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มกีารก าจัดขยะ
อย่างถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 85 ในปี  
พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ลดลงร้อยละ 85 ในปี  
พ.ศ. 2565 
 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึง
พอใจเพิม่ขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2565 
 
 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคาร ถนน 
สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
 1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและ
ระบบ ไฟฟูาสาธารณะ  
 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 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
ให้มีขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชน 
 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา 
บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริม
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 
 

แผนงาน 
งบกลาง 
 

แผนงานรกัษาความสงบ 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 
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ส่วนที่ 3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
  บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 ด้านคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา กองช่าง 

  การด าเนินงาน แผนงานงบกลาง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 ด้านการจดัระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม รวม 6 ยุทธศาสตร ์     รวม  5 ด้วน รวม 11 แผนงาน  รวม 5 หน่วยงาน รวม 2 หน่วยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธานี 

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) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2) แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 

10 
 

10 
 

 
 

25,359,400.00 
 

8,706,000.00 

 
 

42 
 

11 

 
 

36,502,920.00 
 

9,356,000.00 

 
 

15 
 

11 

 
 

30,712,675.00 
 

9,846,000.00 

 
 

30 
 

11 

 
 

46,103,460.00 
 

9,356,000.00 

 
 

54 
 

11 

 
 

76,731,880.00 
 

9,356,000.00 

 
 

151 
 

54 

 
 

215,410,335.00 
 

46,620,000.00 

รวม 20 34,065,400.00 53 45,858,920.00 26 40,558,675.00 41 55,459,460.00 65 86,087,880.00 205 262,030,335.00 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  การลงทุน 
และการท่องเท่ียว 
    2.1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
    2.2) แผนงานสาธารณสุข 
    2.3) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชน 
    2.4) แผนงานการเกษตร 

 
 
 
1 
1 
- 
1 

 
 
 

30,000.00 
30,000.00 

- 
100,000.00 

 
 
 
1 
1 
- 
1 

 
 
 

30,000.00 
30,000.00 

- 
100,000.00 

 
 
 
1 
1 
4 
1 

 
 
 

30,000.00 
30,000.00 

130,000.00 
100,000.00 

 
 
 
1 
1 
4 
1 

 
 
 

30,000.00 
30,000.00 

130,000.00 
100,000.00 

 
 
 
1 
1 
4 
1 

 
 
 

30,000.00 
30,000.00 

130,000.00 
100,000.00 

 
 
 
5 
5 
12 
5 

 
 
 

150,000.00 
150,000.00 
390,000.00 
500,000.00 

รวม 3 160,000.00 3 160,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 27 1,190,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธานี 

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) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 
   3.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   3.2) แผนงานรักษาความสงบ  
         ภายใน 
   3.3) แผนงานการศึกษา 
   3.4) แผนงานสาธารณสุข 
   3.5) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   3.6) แผนงานเคหะและชุมชน 
   3.7) แผนงานการศาสนา  
         วัฒนธรรม และ    
         นันทนาการ 
   3.8) แผนงานงบกลาง 

 
 
5 
1 
 
6 
6 
3 
2 
13 
 
6 

 
 

870,000.00 
200,000.00 

 
9,122,000.00 

533,400.00 
580,000.00 

2,793,600.00 
2,720,000.00 

 
12,825,600.00 

 
 
8 
1 
 

14 
6 
4 
2 
15 
 
6 

 
 

1,670,000.00 
200,000.00 

 
10,926,000.00 

533,400.00 
580,000.00 

2,793,600.00 
2,940,000.00 

 
13,716,480.00 

 
 

11 
1 
 

14 
6 
4 
2 
15 
 
6 

 
 

1,670,000.00 
200,000.00 

 
9,231,000.00 

533,400.00 
580,000.00 

2,793,600.00 
3,390,000.00 

 
14,718,536.00 

 
 

11 
1 
 

14 
6 
4 
2 
15 
 
6 

 
 

1,670,000.00 
200,000.00 

 
9,500,000.00 

533,400.00 
580,000.00 

2,793,600.00 
3,390,000.00 

 
15,819,650.00 

 
 

11 
1 
 

14 
6 
4 
2 
15 
 
6 

 
 

1,670,000.00 
200,000.00 

 
9,800,000.00 

533,400.00 
580,000.00 

2,793,600.00 
3,390,000.00 

 
16,321,200.00 

 
 

46 
5 
 

62 
30 
23 
10 
73 
 

30 

 
 

7,550,000.00 
1,000,000.00 

 
48,579,000.00 
2,667,000.00 
2,900,000.00 

13,968,000.00 
15,830,000.00 

 
73,401,466.00 

รวม 42 29,644,600.00 56 33,559,480.00 59 33,316,536.00 59 34,686,650.00 59 35,488,200.00 279 166,695,466.00 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   4.1) แผนงานสาธารณสุข 
   4.2) แผนงานเคหะและชุมชน 
   4.3) แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

1 
9 
1 

 
 
 
 

25,000.00 
4,387,600.00 

30,000.00 

 
 
 
 

1 
14 
1 

 
 
 
 

25,000.00 
4,897,600.00 

30,000.00 

 
 
 
 

1 
14 
1 

 
 
 
 

167,300.00 
4,897,600.00 

30,000.00 

 
 
 
 

1 
14 
1 

 
 
 
 

167,300.00 
4,897,600.00 

30,000.00 

 
 
 
 

1 
14 
1 

 
 
 
 

167,300.00 
4,897,600.00 

30,000.00 

 
 
 
 

5 
65 
5 

 
 
 
 

551,900.00 
23,978,000.00 

150,000.00 
รวม 11 4,442,600.00 16 4,952,600.00 16 5,094,900.00 16 5,094,900.00 16 5,094,900.00 75 24,679,900.00 
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธานี 

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) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   5.1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

15 

 
 

1,805,000.00 

 
 

15 

 
 

1,913,000.00 

 
 

16 

 
 

1,973,000.00 

 
 

16 

 
 

1,973,000.00 

 
 

16 

 
 

1,983,000.00 

 
 

78 

 
 

9,647,000.00 

รวม 15 1,805,000.00 15 1,913,000.00 16 1,973,000.00 16 1,973,000.00 16 1,983,000.00 78 9,647,000.00 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การักษาความสงบเรียบร้อย 
    6.1) แผนงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
    6.2) แผนงานงบกลาง 

 
 

13 
 
1 

 
 

2,380,000.00 
 

50,000.00 

 
 

13 
 
1 

 
 

2,380,000.00 
 

50,000.00 

 
 

13 
 
1 

 
 

2,380,000.00 
 

50,000.00 

 
 

13 
 
1 

 
 

2,380,000.00 
 

50,000.00 

 
 

13 
 
1 

 
 

2,380,000.00 
 

50,000.00 

 
 

65 
 
5 

 
 

11,900,000.00 
 

250,000.00 
รวม 14 2,430,000.00 14 2,430,000.00 14 2,430,000.00 14 2,430,000.00 14 2,430,000.00 70 12,150,000.00 

บัญชีครุภัณฑ ์
1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2) แผนงานเคหะและชุมชน 
3) แผนงานการศึกษา 
4) แผนงานการเกษตร 
5) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานรักษาความสงบ  
   ภายใน 

 
22 
1 
2 
1 
 
 
3 
 

 
708,500.00 
34,000.00 

108,000.00 
130,000.00 

- 
 

48,300.00 
 

 
12 
4 
- 
- 
- 

 
731,000.00 
136,700.00 

- 
- 
- 

 
15 
2 
7 
- 
2 
 
5 

 
1,721,500.00 

74,200.00 
704,500.00 

- 
18,600.00 

 
1,095,000.00 

 
16 
2 
7 
- 
- 
 
5 

 
1,852,000.00 

74,200.00 
704,500.00 

- 
- 
 

1,095,000.00 

 
16 
2 
7 
- 
- 
 
5 

 
1,852,000.00 

74,200.00 
704,500.00 

- 
- 
 

1,095,000.00 

 
81 
11 
23 
1 
2 
 

18 
 

 
6,865,000.00 

393,300.00 
2,221,500.00 

130,000.00 
18,600.00 

 
3,333,300.00 

รวม 29 1,028,800.00 16 867,700.00 31 3,613,800.00 30 3,744,300.00 30 3,744,300.00 136 12,998,900.00 
รวมทั้งสิ้น 135 73,526,400.00 174 89,741,700.00 169 87,112,111.00 183 103,536,010.00 207 134,975,980.00 868 488,942,201.00 
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บัญชีสรุปโครงการประสานแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัอุบลราชธานี 

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) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
    1.1) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
1 

 
5,000,000.00 

 
1 

 
5,000,000.00 

 
1 

 
5,000,000.00 

 
1 

 
5,000,000.00 

 
1 

 
5,000,000.00 

 
5 

 
25,000,000.00 

รวม 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 5 25,000,000.00 
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2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา           
       2.1 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนา                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต   
ถนนวิสูตร 
โยธาภิบาล 6  
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
6  ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  
จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล-ถนน
กลางเมือง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8 เมตร  ยาว 410 เมตร  หนา 
0.04  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 3,280  ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6  ชุมชน
กลางเมือง  หมู่ที่11  จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนเถาว์ถวิลย ์
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

  900,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทาง คสล. 
ถนนสุนัย ณ อุบล  
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่ 12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนสุนัย ณ อุบล  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ที่12 จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล6 -สุดเขต
เทศบาล  ขนาดกว้างข้างละ 
2 เมตร ยาว 390 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,560 
ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุนัย ณ อุบล  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12 จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 
-สุดเขตเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 

- - 889,200.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ถนนพลาน
แก้วข้ามล าห้วยโลก  
ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที ่7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนน 
พลานแก้วข้ามล าห้วยโลก  
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7  
ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 
เมตร ยาว 20 เมตร  ทางเท้า
ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 1.20 เมตร  
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ
สะพาน ท.3-04)   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนพลานแก้วทางข้ามล าน้ า
ห้วยโลก  หมู่ที ่7   
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

  1,531,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.สะพานเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น 
แบบสะพาน ท.3-04)   
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู  
ถนนสุขาภิบาล1  
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ถนนสุขาภิบาล1  ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่  8  จากถนนกิ่ง
พ งษ์ ษ า -ถน น เ ถ า ว์ ถ วิ ล ย์  
ขนาดรางระบายน้ า  กว้าง 
0.40 เมตร  ยาว 210 เมตร  
(ต ามแบบมาตร ฐ านง าน
ก่อสร้างของท้องถิ่น)    
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล1   
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
จากถนนกิ่งพงษ์ษา-ถนนเถาว์
ถวิลย ์
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

  681,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างเสริมผิว
จราจรด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล5 ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ท่ี 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล5 ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ที่10  จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษ
โกสินทร์   ขนาดผิวจราจร
กว้ าง  8 เมตร  ยาว 415 
เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือ
พื้ นที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า  3 , 3 2 0 
ตารางเมตร     
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 5 
ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล-
ถนนวิเศษโกสินทร์   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์ 

  911,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก ถนนเถาว์ถวิลย์
เชื่อมต่อถนน
สุขาภิบาล1  
ชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที ่13   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้ างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนเถาว์ถวิลย์
เ ช่ือมต่ อถนนสุขาภิบาล1  
ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่13  
จากทางหลวง2248(ถนนเถาว์
ถ วิ ล ย์ ) -ท่ อหล อด เห ลี่ ย ม  
(ถนนสุขาภิบาล1 บ้านนายมี  
พวงจ าปา)  ขนาดท่อระบาย
น้ า  ø   0.60x1.00  เมตร  
ยาว 380 เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์เชื่อมต่อถนน
สุขาภิบาล1  ชุมชนห้วยซัน
เหนือ  หมู่ที่13  จากทาง
หลวง2248(ถนนเถาว์ถวิลย์)  
-ท่อหลอดเหลีย่ม 
(ถนนสุขาภิบาล1 บ้านนายมี   
พวงจ าปา) 

  751,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนห้วยโลก1 
เชื่อมต่อกับถนน
ห้วยโลก3  ชุมชน
ห้วยโลก  หมู่ที ่7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วย
โลก1 เช่ือมต่อกับถนนห้วย
โลก3  ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7  
จากถนนห้วยโลก2-ถนนห้วย
โลก3(สี่แยกวดัพลานแก้ว)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยโลก1 เช่ือมต่อกับ
ถนนห้วยโลก3  ชุมชนห้วย
โลก  หมู่ที่ 7  จากถนนห้วย
โลก2-ถนนห้วยโลก3 
(สี่แยกวัดพลานแก้ว) 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์ 

- - - 1,260,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 14 
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที ่8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล14 ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่8  จากบ้าน  
นายช่วย  บุญฤทธิ-ถนนหลัก
เมือง  ขนาดท่อระบายน้ า ø  
0.60x1.00  เมตร  ยาว  221  
เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
จากบ้าน นายช่วย  บุญฤทธิ-
ถนนหลักเมือง 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - 618,800.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
วิเศษโกสินทร์  
ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชนศรี
พรหม  หมู่ที่10  จากทาง
หลวง 2248 –ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  ขยายไหล่ทาง
ข้างล่ะ 2 เมตร  ยาว 633  
เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,532 ตร.ม. 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ท่ี10  จากทาง
หลวง 2248 –ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - 1,595,160.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุงไหล่ทาง
ด้วยหินคลุก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที ่11   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ปรับปรุงไหล่ทางด้วยหิน
คลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11  
จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล  ระยะทาง  1,370  
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 5,096 ตารางเมตร  
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11  
จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - 369,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทาง คสล. 
ถนนสุขาภิบาล1  
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที ่12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนสุขาภิบาล1  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี12  จาก
ถนนสุนัย ณ อุบล-สะพาน
ข้ามล าห้วยซัน  ขนาดกว้าง
ข้างละ 2 เมตร ยาว 365 
เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 1,460 ตาราง
เมตร -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล1  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี12   
จากถนนสุนัย ณ อุบล-
สะพานข้ามล าห้วยซัน   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 

- - - 919,800.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนน 
ห้วยซันใต้   
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที ่12   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนห้วยซันใต้  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12   
จากผิวจราจรเดิม-ถนนพิรุณ  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
134 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 536 
ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยซันใต้  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12   
จากผิวจราจรเดิม-ถนนพิรุณ  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 

- - - - 337,680.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนวสิูตร
โยธาภิบาล1 
ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที ่10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล.ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ท่ี10   
จากถนนคสล. เดิม-ถนนพ
ลานแก้ว  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 76 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 304 ตร.ม.   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 
ชุมชนศรีพรหม  หมู่ท่ี10  
จากถนนคสล. เดิม- 
ถนนพลานแก้ว  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- - - - 191,520.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนน
เถาว์ถวิลย์  ชุมชน
หลักเมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเถาว์
ถวิลย์  ชุมชนหลักเมือง   
หมู่ที่ 8  ยาว 233 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,864 ตารางเมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์  ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่8 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

- - - - 596,480.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนวิเศษ
โกสินทร์ ชุมชน
ห้วยโลก  หมู่ที ่7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล.ถนน
วิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วย
โลก  หมู่ที่7  จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล11 –สะพาน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร  ยาว 244 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 976 
 ตารางเมตร    
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน
ห้วยโลก  หมู่ที่7  จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล11 –
สะพาน คสล. 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- - - - 614,880.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 146 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ถนน
วิเชียร   
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่8   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
ถนนวิเชียร  ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่8  จากถนน 
หลักเมือง-ถนนเถาว์ถวิลย์  
ขนาดท่อระบายน้ า ø  
0.60x1.00  เมตร   
ยาว  400  เมตร   
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเชียร  ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่8  จากถนน 
หลักเมือง-ถนนเถาว์ถวิลย์  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

- - - - 1,120,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศรีมัน1 
ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยศรีมัน1 ชุมชนศรีพรหม   
หมู่ที่10  จากถนนพลาน
แก้ว-ทางหลวง2248  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ยาว 317 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,268 ตร.ม.  
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ซอยศรีมัน1 ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่10  จากถนนพลาน
แก้ว-ทางหลวง2248   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - - 798,840.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล.  
ถนนกลางเมือง   
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที ่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนกลางเมือง  ชุมชน
กลางเมือง  หมู่ที่11   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล2-
เขตเทศบาล  ขนาดกว้าง
ข้างละ 2 เมตร  ยาว 540 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,080 ตารางเมตร   
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนกลางเมือง   
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล2-
เขตเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 

    680,400.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกถนนสุนัย  
ณ อุบล   
ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ถนนสุนัย ณ อุบล  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12   
จากถนนวิเชียร-ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้(สระน้ า
เทศบาล)  ขนาดกว้าง  4 
เมตร ยาว 600 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
2,400 ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุนัย ณ อุบล  ชุมชน
ห้วยซันใต้หมู่12  จากถนน
วิเชียร-ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้(สระน้ าเทศบาล) 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์

- - - - 67,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 150 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 151 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล7  
ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล7  ชุมชน 
ศรีพรหม หมู่ที่10  จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษ
โกสินทร์  ขนาดท่อ 
ระบายน้ า ø  0.60x1.00  
เมตร  ยาว  405   เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล7  
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล-
ถนนวิเศษโกสินทร ์
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - - 1,134,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 152 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล2   
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่11   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล2   ชุมชนกลาง
เมือง  หมู่ที่11  จากท่อ
ระบายน้ าเดิม-ท่อลอด
เหลี่ยม  ขนาดท่อระบายน้ า 
ø  0.60x1.00  เมตร   
ยาว  228   เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2   
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  
จากท่อระบายน้ าเดิม- 
ท่อลอดเหลีย่ม 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - - 336,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 153 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิเชียร  
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนวิเชียร  ชุมชนห้วยซัน
ใต้  หมู่ที่12  จากผิวจราจร 
คสล.เดิม-ถนนเวียงชัย  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
620 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,480 
ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเชียร  ชุมชน 
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี12  จากผิว
จราจร คสล.เดมิ- 
ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 

    1,433,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 154 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ก่อสร้างผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต  
ถนนห้วยโลก2 
ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้วย
โลก2 ชุมชนห้วยโลก   
หมู่ที่ 7  จากถนนทางหลวง 
2248 – ถนนห้วยโลก1  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 
เมตร  ยาว  682 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 5,456 ตารางเมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
รีต ถนนห้วยโลก2 ชุมชน
ห้วยโลก  หมู่ที่7   
จากถนนทางหลวง 2248 – 
ถนนห้วยโลก1 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน ์

- - - - 1,745,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ถนน
วิเศษโกสินทร์  
ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ท่ี10  จาก
ทางหลวง2248-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  ขนาดท่อ
ระบายน้ า ø  0.60x1.00  
เมตร  ยาว  633  เมตร 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์   
ชุมชนศรีพรหม  หมู่ท่ี10  
จากทางหลวง2248-ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - - 1,772,400.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก   
ถนนกลางเมือง  
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่11   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  ถนนกลาง
เมือง  ชุมชนกลางเมือง   
หมู่ที่ 11  จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล4-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล6  ขนาดท่อ
ระบายน้ า ø  0.60x1.00  
เมตร  ยาว  176   เมตร  
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนกลางเมือง  ชุมชน
กลางเมือง  หมู่ที่11   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล4-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - - 492,800.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขาภิ 
บาล1   
ชุมชนห้วยซันใต้   
หมู่ที ่12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนสุขาภิบาล1  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12   
จากผิวจราจร คสล.เดิม-
ถนนเวียงชัย  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 709 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,836 ตารางเมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล 1   
ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12  
จากผิวจราจร คสล.เดิม-
ถนนเวียงชัย   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 

- - - - 1,786,680.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
วิเศษโกสินทร์  
ชุมชนห้วยโลก   
หมู่ที่ 7   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิเศษโกสินทร์   
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7  
จากถนนวิเชียร-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล11  ขยายข้างละ 
2 เมตร  ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 
ตารางเมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์   
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7  
จากถนนวิเชียร-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล11 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- - - - 428,400.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างเสริมผิว
จราจรด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนหว้ยโลก3 
ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ถนนห้วยโลก 3  
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7  
จากทางหลวง2248- 
ถนนพลานแก้ว ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 
660 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,280 
ตารางเมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยโลก3 ชุมชนห้วย
โลก  หมู่ที่7  จากทางหลวง
2248-ถนนพลานแก้ว 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- - - - 1,689,600.00 เชงิปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 160 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าถนน
ห้วยโลก3   
ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนห้วยโลก3  ชุมชนห้วย
โลก  หมู่ที่7  จากทางหลวง
2248-ถนนวิเศษโกสินทร์ 
ขนาดท่อระบายน้ า ø  
0.60x1.00  เมตร   
ยาว   240  เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยโลก 3  ชุมชน 
ห้วยโลก  หมู่ที่ 7  จาก 
ทางหลวง2248-ถนน 
วิเศษโกสินทร ์
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - - 672,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 161 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ถนนวิเศษ
โกสินทร์   
ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษ
โกสินทร์  ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที ่7  จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล11-สะพาน คสล. 
ขนาดท่อระบายน้ า ø  
0.60x1.00  เมตร   
ยาว  244   เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์   
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล
11-สะพาน คสล.     
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - - 683,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 162 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า คสล. 
ถนนสุขาภิบาล2  
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างคลองระบายน้ า 
คสล. ถนนสุขาภิบาล2  
ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ท่ี12 
จากถนนสุนัย ณ อุบล- 
ท่อลอดเหลีย่ม ขนาดยาว  
557 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล2  ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ท่ี12  
จากถนนสุนัย ณ อุบล - 
ท่อลอดเหลีย่ม  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 

- - - - 1,559,600.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 163 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล.ถนน
สุขาภิบาล2 ชุมชน
ห้วยซันใต้   
หมู่ที1่2 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)   

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 จาก
ถนนสุนั ย  ณ อุบล -ถนน
นิเวศน์ กว้างข้างละ 2 เมตร 
ยาว 411  เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,644 ตาราง
เ มต ร  ( ต า มแบบแปล น
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

  - -  920,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง) ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 164 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร  ชุมชนห้วย 
ซันเหนือ หมู่ที1่3  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)    

-แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 
-ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร  ชุมชนห้วย ซันเหนือ 
ห มู่ ที่ 1 3   จ า ก ถ น น ชั ย
สุวรรณ-บ้านพ่อใหญ่นุย หมู่
ที่ 1 3  ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก  ø 
0.60 x 1.00 เมตร  ยาว 
250 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวเิศษโกสินทร์  ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที1่0 จากทาง
หลวง2248-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  หมู่ที1่0  
 
 

  - - 650,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 165 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 166 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล11  
ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที ่7   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 

-แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน 
-ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล11  ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7   จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษ
โกสินทร์  หมู่ที่7 ต าบลนา
จะหลวย  อ า เภอนาจะ
หลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  
ขนาดท่อระบายน้ าและบ่อ
พัก ø 0.60 x 1.00 เมตร  
ยาว 410 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล11  
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที7่    
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล-
ถนนวิเศษโกสินทร์  หมู่ที่7  
 

- 984,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 168 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล.
ถนนเถาว์ถวิลย์ 
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถสล.
ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลาง
เมือง  หมู่ที่ 11 จากถนน
วิสูตร โยธาภิบาล6 -ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 2 ขนาด
กว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 
348  เมตร หรือพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า 1,392 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- 835,200.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 169 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวเิศษ
โกสินทร์  ชุมชน
ศรีพรหม  
หมู่ที ่10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

-แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน 
-ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเศษโกสินทร์   ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่ 10 จากทาง
หล ว ง 2248 -ถน นวิ สู ต ร
โ ย ธ า ภิ บ า ล1   ห มู่ ที่ 1 0 
ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอ
น า จ ะ ห ล ว ย   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   ขนาดท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก  ø 
0.60 x 1.00 เมตร   
ยาว 650 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวเิศษโกสินทร์  ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที1่0 จากทาง
หลวง2248-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  หมู่ที1่0  
 

- - - - 1,690,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล.
ถนนเถาว์ถวิลย์ 
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถสล.
ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลาง
เมือง  หมู่ที่ 11 จากถนน
วิสูตร โยธาภิบาล6 -ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 2 ขนาด
กว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 
348  เมตร หรือพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า 1,392 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

  - - 835,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 172 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล.ถนน
สุขาภิบาล2 ชุมชน
ห้วยซันใต้   
หมู่ที ่12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)    

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชน
ห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 จาก
ถนนสุนั ย  ณ อุบล -ถนน
นิเวศน์ กว้างข้างละ 2 เมตร 
ยาว 411  เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,644 ตาราง
เ มต ร  ( ต า มแบบแปล น
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - -  920,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร  ชุมชนห้วย 
ซันเหนือ หมู่ที ่13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)      

-แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 
-ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร  ชุมชนห้วย ซันเหนือ 
ห มู่ ที่ 1 3   จ า ก ถ น น ชั ย
สุวรรณ-บ้านพ่อใหญ่นุย หมู่
ที่ 1 3  ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดท่อ
ระบายน้ าและบ่ อพัก  ø 
0.60 x 1.00 เมตร   
ยาว 250 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวเิศษโกสินทร์  ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที1่0 จากทาง
หลวง2248-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  หมู่ที1่0  
 
 

- - - - 650,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล8 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที ่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)      
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิ สู ต ร โยธาภิ บาล8 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11  
จากถนนเถาว์ถวิลย์ -ส่วน
ขยาย คสล.เดิม  หมู่ที่11 
ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอ
น า จ ะ ห ล ว ย   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 226 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้ อยกว่ า  452 
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง 
 
 
 
 

- 264,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11  
จากถนนเถาว์ถวิลย-์ส่วน
ขยาย คสล.เดมิ   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 177 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน 
ห้วยซันใต้   
ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที ่12   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนห้ วยซั น ใต้   ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่12  จากผิว
จราจร คสล.เดิม-ถนนพิรุณ 
หมู่ที่12 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 134 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้ อยกว่ า  536 
ตารางเมตร พร้อมถม 
ไหล่ทาง  
 
 
 
 
 

- 310,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 178 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยซันใต้   
จากผิวจราจร คสล.เดิม-
ถนนพิรุณ หมู่ที่12 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 179 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล2  
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

-แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 
-ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล2  ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11  จากท่อ 
คสล.เดิม -ท่อลอดเหลี่ยม  
หมู่ที่11 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก  ø 
0.60 x 1.00 เมตร   
ยาว 120 เมตร  
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2  
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11  
จากท่อ คสล.เดิม-ท่อลอด
เหลี่ยม   
หมู่ที ่11  
 

- 235,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 180 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 181 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
วิเศษโกสินทร์ 
ชุมชนห้วยโลก   
หมู่ที ่7   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่7  จากแยก 
ถน น วิ เ ชี ย ร -ถน น วิ สู ต ร
โ ย ธ า ภิ บ า ล11   ห มู่ ที่ 7 
ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอ
น า จ ะ ห ล ว ย   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 680  
ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทาง   
 
 
 
 
 

- 385,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 182 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่7  จากแยก 
ถนนวิเชียร-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล11  หมู่ที ่7 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ก่อสร้างต่อท่อ
ลอดเหลี่ยม ถนน
นิเวศน์  ชุมชน
ห้วยซันเหนือ  
หมู่ที ่13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 

-แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 
-ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างต่อท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนนิเวศน์  ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่13  ยาวข้างละ 
2 เมตร ขนาด 1.00x1.70 
เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ท่อลอดเหลีย่ม ถนนนิเวศน์  
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

- 65,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ท่อระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง(ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง)
ร้อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 184 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
วิเศษโกสินทร์ 
ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที่10  จากทาง
หลวง2248 –ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1 หมู่ที่10 ต าบล
นาจะหลวย  อ าเภอนาจะ
หลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 659 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,270 
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง 
  
 
 
 
 

 723,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที่10  จากทาง
หลวง2248 –ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1 หมู่ที่10 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
สุขาภิบาล1 ชุมชน
หลักเมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
  
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่8  จากแยกถนน
กิ่งพงษ์ษา-ถนนเถาว์ถวิลย์ 
หมู่ที่8  ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้างข้างละ 2.00 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 832 
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง 
 
 
 
 
 

- 472,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 187 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่8  จากแยกถนน
กิ่งพงษ์ษา-ถนนเถาว์ถวิลย์ 
หมู่ที ่8  
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 188 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล. ถนน
นิเวศน์ ชุมชนห้วย 
ซันเหนือ  หมู่ที่13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ  หมู่ที่13  จากทาง
หลวง2248-สะพาน คสล. 
หมู่ที่13  ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราช ธานี  ขนาดกว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
176 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 704 ตร.ม. 
พร้อมถมดินไหล่ทาง 
 
 
 
 
 
 

- 398,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วยวัน
เหนือ  หมู่ที่13  จากทาง
หลวง2248-สะพาน คสล. 
หมู่ที ่13   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล1 
ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนศรี
พรหม  หมู่ที่10  จากผิว
จราจร คสล. เดิม -ถนนพ
ลานแก้ว หมู่ที่10  ต าบลนา
จะหลวย  อ าเภอ 
น า จ ะ ห ล ว ย   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้ อยกว่ า  304 
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง 
 
 
 
 

- 176,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 
ชุมชนศรีพรหม  หมู่ท่ี10  
จากผิวจราจร คสล. เดิม- 
ถนนพลานแก้ว หมู่ที่10   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนเถาว์ถวิลย์ 
ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนเถาว์ถวิลย์ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่
13  จากถนนสุขาภิบาล1-
ถนนวิเชียร หมู่ที่13  ต าบล
นาจะหลวย  อ าเภอ 
น า จ ะ ห ล ว ย   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 162 เมตร หนา 0.04 
เมตร 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ  หมู่ที่13  
จากถนนสุขาภิบาล1-ถนน
วิเชียร หมู่ที่13 
 
 

- 355,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -    

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนสุขาภิบาล
1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ  หมู่ที่13   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล
1 ชุมชนห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13  ต่อจากผิวแอส
ฟัลท์ติกเดิม-ถนนชัยสุวรรณ 
หมู่ที่13  ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 61 เมตร หนา  
0.04 เมตร 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ  หมู่ที่13   
ต่อจากผิวแอสฟลัท์ติกเดิม-
ถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่13  
 
 

- 134,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 195 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 196 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนสุขาภิบาล
2 ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล
2 ชุมชนห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่  13  จากทางหลวง
2248-ถนนชัยสุวรรณ  
หมู่ที่ 13 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 128 เมตร หนา 0.04 
เมตร    
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ  หมู่ที่13  
จากทางหลวง2248-ถนนชัย
สุวรรณ หมู่ที่13  
 
 

- 210,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 197 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 198 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนพลาน
แก้ว ชุมชน 
ศรีพรหม  หมู่ท่ี10   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างถนน คสล. ถนน 
พลานแก้ว ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ ที่ 10   จากผิวจราจร 
คสล. เดิม   -ถนนวิสูตรยาภิ
บาล1 หมู่ที่10  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้ อยกว่ า  680
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง   
-สถานท่ีด าเนินการ  
คสล. ถนนพลานแก้ว ชุมชน
ศรีพรหม  หมู่ท่ี10  จากผิว
จราจร คสล. เดิม   - 
ถนนวิสูตรยาภิบาล1  
หมู่ที่10   
 

- 500,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 199 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 200 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนสีขาวถอยคน
ละก้าว  
(ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล)   
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต 
ปรับปรุงไหล่ทางถนนสีขาว
ถอยคนละก้าว  (ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล)   
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 
3.50 เมตร ยาว 920  เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 5,754 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที1่1  
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- 463,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง)ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 201 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ
(ด้วยระบบ
ธนาคาร 
น้ าใต้ดิน)   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

1.เพื่อขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ
ด้านการบริหาร
จัดการน้ าโดย
เน้นข้อมูบน
พื้นฐานความ
เป็นจริง 
2.เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคและน้ า
เพื่อการเกษตร
ตลอดป ี
3.เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ภัยแล้ง ดินเสีย 
ดินเปรี้ยว อย่าง
ยั่งยืน 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้
ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน)  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
8 ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11   
ถนนวิ สู ต ร โยธาภิ บาล8  
เ ช่ือมต่อถนนเทศบาล1 -
ถนนเทศบาล2  ยาว 522 
เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)   
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8  
เชื่อมต่อถนนเทศบาล1-
ถนนเทศบาล2 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนภายใน
บริเวณดังกล่าวได้ใช้
ประโยชน ์

- 194,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1ธนาคารน้ าใต้ดิน
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

1.ประชาชน
ในพื้นมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 
และน้ าเพื่อ
การเกษตร
ตลอด 
2.แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมภัยแล้ง 
ดินเสีย ดิน
เปรี้ยวอย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 202 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 1อปท1ถนน 
ท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล
8 มีควาสวยงาม
น่าชมน่ามอง 

-ผลผลิต 
1อปท1ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่ งแวดล้อม  ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล8  ชุมชนกลาง
เมือง  หมู่ที่11  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
 -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8  
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที ่11   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

- 56,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ภูมิทัศน์ถนนได้
มาตรฐานร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใ ช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิ
บาล8มีความ
สวยงามน่าชม
น่ามอง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 203 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนน
เถาว์ถวิลย์ ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิ ต  ก่ อสร้ า งวา งท่ อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลาง
เ มื อ ง  ห มู่ ที่ 1 1  ขนาดท่ อ
ระบายน้ า Ø 0.60x 1 เมตร 
ยาว 285 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล8 ถึงถนน
วิสูตรโยธาภิบาล6  
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและผู้สัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

 
 

  627,000.00 
 

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 204 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ก่ อ ส ร้ า ง ว า ง ท่ อ
ระบายน้ า  คสล . 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
ชุ ม ช น ศ รี พ ร ห ม   
หมู่ที่10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต  ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า   คสล. พร้อมบ่อ
พัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10   
จากเขตเทศบาล – สะพานพร
ประชา  ขนาดท่อระบายน้ า 
Ø 1.00 x 1.00 เมตร  ยาว  
430  เมตร(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
  จากเขตเทศบาล – สะพาน
พรประชา (นอกเขตเทศบาล) 
--กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ศ รี พ ร ห ม  แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

   1,467,000.00 
(2559:1,467,000.00) 

 

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

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ส าเร็จรปู)  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชน 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
ผิวจราจรที่
ช ารุดและ
พัฒนาระบบ
คมนาคม
สะดวก 

- ผลผลิต จดัซื้อแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต (ส าเร็จรปู) ถุงละ 
20 กิโลกรัม จ านวนปลีะ 
ไม่น้อยกว่า 600  ถุง   
ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ไม่น้อยกว่า 5 สาย (ตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด) 
- สถานท่ีด านินการ ถนนที่
ช ารุดภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ทีส่ัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์  
 
 
 
 
 

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

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

      แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 206 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพักถนน
ห้วยโลก2 ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่7 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60 x 1 เมตร  ยาว 776 
เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
เริ่มจากทางหลวง2248 
 ถึงล าห้วยโลก  
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่ เ ดิ น ท า ง ไ ป ม า บ ริ เ ว ณ
ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

    1,707,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

    แบบบ  ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 207 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ถนน 
วิสูตรโยธาภิบาล6 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 

1.เพื่อเพ่ิม
พื้นที่ผิว
จราจร คสล. 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 
 

-ผลผลิตก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล6 ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11 ผิวจราจรกว้าง 8 
เมตร ยาว 830 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,640 
ตารางเมตร     
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ถึงถนนเถาว์ถวิลย์  
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ก ล า ง เ มื อ ง แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

    2,124,800.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(ส าเร็จรูป) เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดร้อย
ละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 208 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนน
วิสูตรโยธาภิบาล4 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล
และจาก               
แผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11 ขนาดท่อ
ระบายน้ า Ø 0.60x 1 เมตร 
ยาว 193 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง
บล็อกคอนกรีตท่อลอดเหลี่ยม  
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ก ล า ง เ มื อ ง แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

 
 

   424,600.00 
 

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

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพักถนน
สุภาภิบาล 1 ชุมชน
หลักเมือง หมูที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนสุขาภิบาล 1  ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที ่8 ขนาดท่อระบาย
น้ า Ø 0.80x 1 เมตร ยาว 
580 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
ถนนกิ่งพงษ์ษา ถึงถนนชัย
สุวรรณ  
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ห ลั ก เ มื อ ง แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

    1,600,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

 

      แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 210 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนน
วิเชียร ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที่8      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชนหลัก
เมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.80x 1.00 เมตร ยาว 818 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบล นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล   
ถึงบล็อกคอนกรีตท่อเหลี่ยม   
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

    3,681,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล 6 ชุมชน
กลางเมือง 
 หมู่ที่11  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชนกลาง
เมือง) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
160 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 2  
- กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนชุมชนกลางเมือง
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจร   ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

- - - 500,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาลชุมชน 
หลักเมือง    
หมู่ที่ 8   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชมุชน
ของชุมชน 
หลักเมือง) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
176 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 10 ถึง
ถนนวิเชียร 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 510,400.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องปี(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล12
ชุมชนหลักเมือง   
หมู่ที่ 8       
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
408 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล ถึง ถนนหลักเมือง 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

     1,183,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 214 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนสุขาภิบาล 
1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
  
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร ยาว 406 เมตร (ตามแบบ
แปลนบเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ          
ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ เริ่มจากถนนชัยสุวรรณ ถึง  
ถนนนิเวศน ์
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันเหนือและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 

 

 -  1,472,000.00 

 

- เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. 
ถนนวิสูตรโยธา
ภิบลา 6 ชุมชน
ห้วยซันใต้หมู่ที ่
12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผิว
จราจร คสล. 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุ
จาก
การจราจร 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. สองข้าง กว้างข้างละ 2.00 
เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ      
 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 ชุมชน
ห้วยซันใต ้เริม่จากถนนเถาว์ถวิล 
ถึง ถนนชัยสุวรรณ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจร   ไปมาได้ใช้ประโยชน ์

 

- 

 

- - 880,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 3 ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่ 10  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชนศรี
พรหม) 
 
 
 
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 418 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 3 ชุมชนศรีพรหม เริ่ม
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล ถึง ถนน
วิเศษโกสินทร ์
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ศรีพรหมและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์

 

 

- - - - 1,337,600.00 

 

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

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. 
ถนนสุขาภิบาล 1 
ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชนหลัก
เมือง) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. สองข้าง กว้างข้างละ 2.00 
เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนหลักเมือง 
เริ่มจากถนนกิ่งพงศ์ษา ถึง ถนน
เถาว์ถวิลย ์
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
หลักเมืองและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 

- - - 424,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชน 
สัญจรไป-มา  
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. 
ถนนศรีมัน 
ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
ศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. สองข้าง กว้างข้างละ 2.00 
เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนศรีพรหม ชุมชนศรีพรหม เริม่
จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 1 
 กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ชุมชนศรีพรหมและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

   532,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน 
สัญจรไป-มา 
 สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก    
ถนนชัยสุวรรณ 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
  
 
 

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

- ผลผลิตก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 230 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ เริ่มจากถนนวิเชียร ถึง 
บริเวณหน้าบ้านพ่อใหญ่อุบล   
 ทองเกลียว 
 กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันเหนือและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร 
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

- - - - 736,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 220 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนสุขาภิบาล 1 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 337 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ เริ่มจากถนนเถาว์ถวิลย์    
ถึง ถนนชัยสุวรรณ 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันเหนือและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร 
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

- - - - 1,078,400.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างn ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วม 
ขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 221 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิเศษ
โกสินทร ์ชุมชน   
ศรีพรหม  
หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชนศรี
พรหม) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
630.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ          
ถนนวิเศษโกสินทร ์ชุมชนศรีพรหม 
เริ่มจากถนนวสิูตรโยธาภิบาล 1   
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน 
ศรีพรหมและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- - - 880,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 222 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ซ่อมสร้างผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน
สุขาภิบาล2 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที1่2 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันใต)้ 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
417.00 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชนห้วยซันใต้ 
เริ่มจากถนนพริุณ ถึง   
ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจร   ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

 

   

 

 72,975.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอน 
กรีตถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 5 
ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
ศรีพรหม) 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 5 ชุมชน
ศรีพรหม เริ่มจากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถึง ถนนวิเศษ
โกสินทร ์
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

- - - - 1,049,600.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 224 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
ถนนภายใน
ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
ศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 233.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนภายในส านักงานเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

- - - 582,500.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก    
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 4 ชุมชน
กลางเมือง  
หมู่ที่ 11 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
กลางเมือง) 
 
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
306 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง 
ถนนกลางเมือง 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

    979,200.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขัง
และ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 226 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 เทลานคอนกรตี
บริเวณศากลาง
บ้าน ชุมชน
ห้วยซันใต ้
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันใต้) 

1.เพื่อ
สะดวกต่อ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 
2.เพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ผลผลิต เทลานคอนกรตี
บริเวณศาลากลางบ้าน บ้าน
ห้วซันใต้ ขนาด  
30.00x40.00 เมตร หรือ
พื้นที ่ไม้น้อยกว่า 1,500  
ตารางแมตร หนา 0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
 ศาลากลางบ้าน 
บ้านห้วซันใต ้
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหว้ยวซันใต้ 
 
 
 
 
 
 

- - - - 480,000.00 เชิงปริมาณ 
1..ลานคอนกรีต
บริเวณศาลากลางบ้าน
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การมาใช้
บริการ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 227 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 
(ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หลังเก่า) 
(ชุมชน 
กลางเมือง) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชนกลาง
เมือง) 
 
 
 
 
 

1.เพื่อ
สะดวกต่อ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 
2.เพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ผลผลิต  ก่องสร้างห้องน้ า 
จ านวน  5 ห้อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ          
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยหลังเกา่ 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ห้องน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การมาใช้
บริการ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 228 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 4 ชุมชน
กลางเมือง  
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
กลางเมือง) 
 
 
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.40 x 1.00 เมตร ยาว 
213 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจาก
ถนนกลางเมือง ถึง ถนนเถาว์
ถวิลย ์
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

    383,400.00 

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขัง
และ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 229 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ท้ัง
สองข้างทางถนน
กลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
กลางเมือง) 
 
 
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
356 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนกลางเมือง ชุมชนกลาง
เมือง เริ่มจากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล 2 ถึง ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 6 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

 
 

 

    2,278,400.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขัง
และ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 8  ชุมชน
กลางเมือง   
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
กลางเมือง) 
 
 
 
 
 

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

ผลผลติ ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร ยาว 830 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล   
ถึง ถนนเถาว์ถวิล 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนกลาง
เมืองและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร   ไป-มา 
ได้ใช้ประโยชน์ 

 
 

 

- - - - 2,656,000.00 เชงิปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
ถนนสุขาภิ บาล2 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 153.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ เริม่จากผิว
ถนน คสล. เดิม ถึง ผิว
ถนน คสล. เดิม (บริเวณ
ด้านหลังโรงแรมภูตะวัน) 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

  

 

   306,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.             
ถนนขาภิบาล 1 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 664.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
 ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันใต้ เริม่จากผิว
ถนน คสล. เดิม ถึง  
ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซัน
ใต้และประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 

    1,328,000.00  

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนห้วยโลก 
ชุมชนห้วยโลก     
หมู่ที่ 7  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยโลก ชุมชนห้วยโลก 
เริ่มจากถนนห้วยโลก 2   
(หน้าบ้านแม่อ๊อด) ถึง  
 ถนนพลาญแก้ว 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

 
 
 
 

 

- - - - 1,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
11 ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
410 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11 
ชุมชนห้วยโลก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถึง ถนนวิเศษ
โกสินทร ์
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

   1,312,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 235 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนห้วยซัน
ใต ้ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
540.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยซันใต ้ชุมชนห้วยซัน
ใต้ จากผิวถนน คสล. เดมิ       
ถึง ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

- - - 1,080,000.00 

 

- เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 236 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 ก่อสร้างคลอง     
รูปตัวยูถนนวิเชียร 
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างคลอง 
รูปตัวยู ยาว 25 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง      
ต่อจากคลองเดมิ ถึง 
ถนนกิ่งพงษ์ษา 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - 50,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 237 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
ห้วยโลก 2 ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
335 เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก 
เริ่มจากทางหลวง 2248     
ถึง ถนนพลาญแก้ว 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

 

- - - - 1,072,000.00  

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 238 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 16 
ชุมชนหลักเมือง   
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
405.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 
ชุมชนหลักเมือง จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล ถึง       
ถนนกลางเมือง 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

- - - 810,000.00 

 

- เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 239 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนหลัก
เมือง ชุมชนหลัก
เมือง  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
380.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล  ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนหลักเมือง ชุมชนหลัก
เมือง จากถนนวิสูตรโยธา     
ภิบาล 14 ถึง บริเวณหน้า
ประปาส่วนภูมภิาค 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

   760,000.00 
 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 240 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
12 ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
408 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 
ชุมชนหลักเมือง ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถึง  
ถนนกลางเมือง 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

    1,305,600.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขังและ

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 241 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 ก่อสร้างปรับปรุง 
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

1. เพื่อใช้เป็น
สถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
2.เพื่อใช้
ทดแทน
อาคารตลาด
สดเทศบาล 
หลังเดิมที่
ช ารุด 

-ผลผลิต ก่อสร้างปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยเพื่อทดแทน
อาคารหลังเดิมที่ช ารดุ  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตลาดสดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย บ้านหลักเมือง 
หมู่ที่ 8 
-กลุ่มเปูาหมาย               
แม่ค้า,ประชาชนได้เข้ามาใช้
ประโยชน์ตลาดสด 
 
 
 
 
 

20,000.000.00 20,000.000.00 20,000.000.00 20,000.000.00 20,000.000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคาร
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อย
ละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ประชาชนได้
ใ ช้ประโยชน์
จ า ก อ า ค า ร
ตลาดสด 

  กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 242 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิเศษโกสินทร ์
ชุมชนห้วยโลก    
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน 
ห้วยโลก) 
 
 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร ์ 
ชุมชนห้วยโลก    
ถนนห้วยโลก 3 ถึง  
สะพานล าห้วยโลก 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

   1,152,000.00  

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์
ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 
 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 243 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.    
ถนน วิเศษ
โกสินทร์     
หมู่ที่7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์  
หมู่ที่7  จากถนนวิเชียร-
วิสูตรโยธา   ภิบาล11  
ขนาดกว้างข้างละ 2 เมตร 
ยาว 180 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 706 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์  หมู่ที่ 7  
จากถนนวิเชียร-วิสูตรโยธา   
ภิบาล11 
กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - 444,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ งกา ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 244 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.    
ถนนวิสูตรโยธา     
ภิบาล หมู่ที่ 8 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล. 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที่ 8  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล14-
สะพานล่องแทน  ขนาดกว้าง
ข้างละ 2 เมตร ยาว 458 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร    
ไม่น้อยกว่า 1,832 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที่ 8  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล14 -
สะพานล่องแทน   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหหลัก
เมืองและประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 

- - 1,154,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.    
ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่8 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล. 
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8   
จากถนนวิเชียร-ถนนวิสูตร
โยธา  ภิบาล10  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 2 ข้าง 4 เมตร ยาว 
177 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร     
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8   
จากถนนวิเชียร-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล10                         
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - - - 446,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 246 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.    
ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่ 8 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล10  
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 ข้าง 4 
เมตร ยาว 174 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
696 ตารางเมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล10-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 

- - - - 438,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.    
ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่ 8 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล12 
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14  
ขนาดกว้าง  4 เมตร       
 ยาว 190 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 760 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล12 
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

- - -   478,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก 
ถนนวิสูตรโยธา    
ภิบาล6 หมู่ที่ 12  
จ านวน 2 ช่วง 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิสูตรโยธา       
ภิบาล6  หมู่ที่ 12        
จ านวน 2 ช่วง  
-ช่วงที่1จากถนนชัยสุวรรณ -
แยกอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 
เมตร พร้อมเกรดบดอัด 
-ช่วงที่2 จากถนนนิเวศน-์
ถนนสุนัย ณ อุบล ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 450 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณหิน
คลุก 200 ลบ.ม.    
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
 
 
 

- - - 100,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6     
หมู่ที่12 จ านวน 2 ช่วง  
-ช่วงที่1จากถนนชัยสุวรรณ-
แยกอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
-ช่วงที่2 จากถนนนิเวศน-์ถนน
สุนัย ณ อุบล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ซ่ อมปรั บปรุ งผิ ว
จราจรด้วยหินคลุก 
ถ น น ห้ ว ย ซั น ใ ต้   
หมู่ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดั บ ชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนห้วยซันใต้     
หมู่ที่ 12 จากถนนพิรุณ- 
ถนนเวียงชัย  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 450 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
135 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยซันใต้  หมู่ท่ี 12  
 จากถนนพิรุณ-ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

- 67,500.00 67,500.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 251 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 ก่อสร้ างขยายผิว
จ ร า จ ร  ค ส ล .    
ถ น น นิ เ ว ศ น์       
หมู่ที่ 13 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนนิเวศน์ หมู่ที่ 13   
จากถนนวิเชียร-วัดปุาโน
นิเวศน์  ขนาดกว้าง ข้างละ 2 
เมตร ยาว 1,376 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,504  ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์  หมู่ที่ 13 จาก
ถนนวิเชียร-วัดปุาโนนิเวศน ์
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 

- - - 3,467,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 252 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 ก่ อ ส ร้ า ง ค ล อ ง
ระบายน้ า  คสล .
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก         
ถ น น ก ล า ง เ มื อ ง  
หมู่ที่  11(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดั บ ชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

-ผลผลิต 
ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลาง
เมือง จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 4 –  ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 2   ขนาดท่อระบายน้ า 
คสล.    Ø 0.60 x 1.00 เมตร      
ยาว 173  เมตร           
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล 4 
– ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2 
 -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลางเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - 449,800.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ า ท่ ว ม ขั ง แล ะ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

  กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 253 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ก่ อ ส ร้ า ง ค ล อ ง
ระบายน้ า  คสล .
พร้อมบ่อพักถนน
กลางเมือง        
หมู่ที่ 11 
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างวา่งท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก  ถนนกลาง
เมือง จากถนน ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 2 - เขตเทศบาล   
ขนาดท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 x 1.00 เมตร ยาว 470  
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนน ถนนวิสูตรโยธา   
 ภิบาล 2 - เขตเทศบาล         
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนกลางเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- - - 1,222,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ า ท่ ว ม ขั ง แ ล ะ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

  กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 254 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 ก่ อ ส ร้ า ง ค ล อ ง
ระบายน้ า  คสล .
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก    
ถ น น สุ ข า ภิ บ า ล       
หมูที่ 13        
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างคลองระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก จากเขตทาง
หลวง 2248  ในถนนเถาว์
ถวิล – ท่อลอดเหลีย่มในถนน
สุขาภิบาล 1 ขนาดท่อระบาย
น้ า คสล. Ø 0.60 x 1.00 
เมตร   ยาว 380  เมตร           
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากเขตทางหลวง 2248 ใน
ถนนเถาว์ถวิล – ท่อลอด
เหลี่ยมในถนนสุขาภิบาล 1   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์

- - - 988,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่มี
น้ า ท่ ว ม ขั ง แล ะ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

  กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 255 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 ก่ อ ส ร้ า ง ว า ง ท่ อ
ระบายน้ า  คสล .
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก     
ถนนสุนัย ณ อุบล 
ห มู่ ที่  1 2        
(จากการประ ชุม
ประชาคมระดั บ
ชุมชนและระดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

ผลผลติ 
ก่อสร้างคลองระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนสุนัย       
ณ อุบล จากถนนวิเชียร – 
ถนนสุขาภิบาล 1  ขนาดท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 165  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิเชียร –          
ถนนสุขาภิบาล 1   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชนท่ีเดินทาง
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 

- - - 429,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์
ป ร ะ ช า ช น
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 256 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก  
ถนนเถาวร์ถวิล  
ชุ ม ช น ห้ ว ย ซั น
เหนือ หมู ท่ี  13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ช ุมชนต าบลและ
จากแผนชุมชน 
ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ ) 

เ พื่ อ ปู อ ง กั น
ปัญหาน้ าท่วม
ขั ง ใ น ชุ ม ช น
ป ร ะ ช า ช น
ส า ม า ร ถ
เดินทางสัญจร 
ไ ป -ม า ไ ด้
สะดวก 

- ผลผลิต 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก  ถนน
เถาวร์ถวิล  ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมูที่ 13 ขนาดท่อ
ระบายน้ า 0.60x100 
เมตร ยาว 215 เมตร     
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนทางหลวง  2248  – 
ท่อลอดเหลีย่ม  ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13   
  -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยซันเหนือ
และประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

 557,000.00    เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถ น น ใ น
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ป ร ะ ช า ช น
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 257 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 ต่อเติมและ
ปรับปรุงห้องน้ า
อาคารปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
หลังเก่า 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล )  

เพื่อให้มี
ห้องน้ าไว้ใช้
บริการประชา 
ชนได้เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

- ผลผลิต 
ต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ า
อาคารปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหลังเก่า  ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 6.50 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
อาคารปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  (หลังเก่า)  
  -กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและประชา 
ชนท่ีเข้ามาใช้บริการได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 

130,400.00 - - - - เชิงปริมาณ 
1.ห้องน้ าป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.มีห้องน้ าไว้บริการเพียงพอ
กับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
น้ าห้องน้ าไว้
ใช้สะดวก
และเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. 
ถนนห้วยโลก2 
ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่ 7  
(จากการ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาลและ
จากแผนชุมชน
ของชุมชน 
ห้วยโลก)  
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ขนาดผิวจราจร 
กว้างข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,320  
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ       
ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วย
โลก เริม่จากถนนพลานแก้ว    
ถึง ถนนห้วยโลก1 
-กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 

834,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนชัยสุวรรณ 
ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ      
หมู่ที่ 13  
 (จากการ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาลและ
จากแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก 
ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนชัย
สุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ 
หมู่ที่13 เริ่มจากถนนวิเชียร 
ไปทางทิศตะวันออก 
(นรินทร์รสีอร์ท)  ทั้งสองข้าง 
-กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

778,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 260 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 
(จากการ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและ
เทศบาลและ
จากแผนชุมชน
ของชุมชน 
กลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนน
กลางเมือง ขนาดท่อระบาย
น้ า  Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
ยาว 334 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ       
ถนนกลางเมือง ชุมชนกลาง
เมือง เริ่มจากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล 6 เชื่อมต่อคลอง
ระบายน้ าถนนวสิูตรโยธา   
ภิบาล 4 
-กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

 

882,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 261 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก
ถนนวิเชียร 
ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที ่8     
(จากการประชุม
ประชาคมใน
ระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน
หลักเมือง) 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที ่8 ขนาดท่อระบายน้ า 
Ø 0.60x 1.00 เมตร ยาว 
300 เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ       
ถนนวิเชียร  หมู่ที่ 8   
จากถนนสันตริาษฎร-์          
ถนนหลักเมือง 
-กลุ่มเปูาหมาย      
ประชาชนชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 

920,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 262 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนพิรณุ 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12 (จาก
การประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนน คสล.
ถนนพิรุณ  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
307.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,228  
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ          
เริ่มจากทางหลวง 2248    
ถึง เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(สวนปาล์มรีสอร์ท) 
-กลุ่มเปูาหมาย      
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

 
 

 

787,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1  
ชุมชนศรีพรหม   
หมู่ที่10            
(จากการ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน
ศรีพรหม) 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
300 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ       
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล –  
ถนนวิเศษโกสินทร ์
-กลุ่มเปูาหมาย     
ประชาชนชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจร 
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

778,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 264 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 ก่อสร้างขยาย
ท่อลอดเหลีย่ม 
ถนนชัยสุวรรณ
ชุมชนห้วยซัน
เหนือหมูที่ 13  
 (จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
เทศบาล) 
และจากแผน
ชุมชนของ
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ) 
 
 

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

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ลอดเหลี่ยม ขนาด Ø 1.50 
x 1.50 เมตร ยาว  10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนชัยสุวรรณ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000.00 150,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ท่อลอดเหลี่ยม เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขัง
และ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก    
ถนนเถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่ 13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต  ก่ อสร้ างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่ 13 
จ า ก ถ น น สุ ข า ภิ บ า ล  –       
ท่อลอดเหลี่ยม ขนนาดท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60 x 
1.00 เมตร  ยาว  133  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
  จ า ก ถ น น สุ ข า ภิ บ า ล  –       
ท่ อ ล อ ด เ ห ลี่ ย ม                  
--กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือ  และ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
   
 
 

- 
 

465,800.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถ น น ใ น
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ป ร ะ ช า ช น
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 ก่อสร้างขยายผิว
จ ร า จ ร  ค ล ส .
ถนนพลาญแก้ว 
หมู่ที่ 7  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผิวจราจร 
คสล.2.เพื่อให้
การสญัจรไป
มาสะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

-ผลผลิต  ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.ถนนพลาญแก้ว 
หมู่ที่ 7  จากถนนหว้ยโลก 3 
– ท่อลอดเหลีย่มล าห้วยโลก 
ขนาดกว้างข้างละ 2 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
  จากถนนห้วยโลก 3 –    
ท่อลอดเหลีย่มล าห้วยโลก 
--กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ห้ ว ย โ ล ก  แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

- 
 

630,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรไปมา
สะดวก 

  กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก 
ถนนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต  ก่ อสร้ างวางท่ อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ถนนกลางเมือง หมู่ที่  11  
จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล  4 
– ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1  
ขนนาดท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 x1.00 เมตร   
ยาว  232 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
14 – ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1    
--กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ก ล า ง เ มื อ ง  แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- 
 

603,200.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถ น น ใ น
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ป ร ะ ช า ช น
สัญจรไปมา
สะดวก 

  กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก    
ถนนวิเชียร 
 หมู่ที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพือ่ปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต  ก่ อสร้ างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิเชียร หมู่ที่ 8 จากถนน
สันติราษฎร์  – ถนนวิสูตร
โ ย ธ า ภิ บ า ล  ข น น า ด ท่ อ 
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60 x 
1.00 เมตร  ยาว  223  เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
  จากจากถนนสันติราษฎร์ – 
ถ น น วิ สู ต ร โ ย ธ า ภิ บ า ล          
--กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ห ลั ก เ มื อ ง  แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
   
 
 

- 
 

579,800.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถ น น ใ น
ชุมชนไม่มีน้ า
ท่วมขังและ
ป ร ะ ช า ช น
สัญจรไปมา
สะดวก 

  กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนเถาว์
ถวิลย์  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเถาว์ถวิลย์    
หมู่ที่ 8  จากถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล14-เขตเทศบาล   
ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 
700 เมตร พร้อมเกรดบดอดั 
ปริมาณหินคลุก 210 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล14 
-เขตเทศบาล   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- 151,200.00 - -  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 270 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุ ก  ถนน ชัย
สุวรรณ    
หมู่ที่ 13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนชัยสุวรรณ    
หมู่ที่ 13  จากผิวจราจร 
คสล. -เขตเทศบาล  ขนาด
กว้าง  6 เมตร ยาว 750 
เมตร พร้อมเกรดบดอัด 
ปริมาณหินคลุก 225 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนชัยสุวรรณ  หมู่ที่ 13  
จากผิวจราจร คสล. –      
เขตเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยวัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- 162,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล16 
หมู่ที่ 8   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิสูตรโยธา      
ภิบาล16 หมู่ที่8 จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล -         
ถนนหลักเมือง  ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 406 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ 
หินคลุก 101.5 ลบ.ม.           
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16    
หมู่ที่8 จากถนนวิสูตรโยธา   
ภิบาล-ถนนหลักเมือง 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยวัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน ์

- 73,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน 
พลานแก้ว    
หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนพลานแก้ว    
หมู่ที่10 จากผิวจราจรเดมิ -
เขตเทศบาล  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 790 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
198 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนพลานแก้ว  หมู่ที่10  
จากผิวจราจรเดิม -          
เขตเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชน      
ห้วยซันเหนือและประชาชน 
ที่เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

- 142,500.00 - -  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนวิเศษ
โกสินทร์  
หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิเศษโกสินทร์  
หมู่ที่10 จากถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล1-เขตเทศบาล  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ 
หินคลุก 116 ลบ.ม.        
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนพลานแก้ว  หมู่ที่ 10  
จากผิวจราจรเดิม-          
เขตเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- 83,520.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล6  
หมู่ที่ 12  
จ านวน 2 ช่วง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิสูตรโยธา       
ภิบาล6  หมู่ที่ 12        
จ านวน 2 ช่วง  
-ช่วงที่1จากถนนชัยสุวรรณ -
แยกอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 
เมตร พร้อมเกรดบดอัด 
-ช่วงที่2 จากถนนนิเวศน-์
ถนนสุนัย ณ อุบล ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุก 200 ลบ.ม.           
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
 
 
 

- - - 100,000.00 - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 275 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6     
หมู่ที่12 จ านวน 2 ช่วง  
-ช่วงที่1จากถนนชัยสุวรรณ-
แยกอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
-ช่วงที่2 จากถนนนิเวศน-์
ถนนสุนัย ณ อุบล 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน 
เวียงชัย 
 หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวียงชัย        
หมู่ที่12 จากทางหลวง2248 
-เขตเทศบาล(ด้านทิศ
ตะวันตก)  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 776 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
155 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเวียงชัย  หมู่ที่ 12    
จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทิศตะวันตก 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

- 111,700.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 277 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน 
เวียงชัย       
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวียงชัย       
หมู่ที่ 12 จากทางหลวง
2248-เขตเทศบาล(ด้านทิศ
ตะวันออก)  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,100 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ 
หินคลุก 220  ลบ.ม.          
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเวียงชัย  หมู่ที่ 12    
จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทิศตะวัน ออก) 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

- 158,400.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก  
ถนนห้วยซันใต้    
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนห้วยซันใต้    
หมู่ที่ 12 จากถนนพิรุณ-ถนน
เวียงชัย  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร พร้อมเกรด
บดอัด ปริมาณหินคลุก 135 
ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยซันใต้  หมู่ท่ี12  
จากถนนพิรุณ-ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

- 67,500.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน 
ห้วยโลก หมู่ที่ 
7  ( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนห้วยโลก หมู่ที่ 
7 จากถนนห้วยโลก2-ถนน
ห้วยโลก3(แยกทางขึ้น             
วัดภูพลาญแก้ว)  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ 
หินคลุก 150 ลบ.ม.       
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยโลก  หมู่ที่ 7  
จากถนนห้วยโลก2-ถนนห้วย
โลก3(แยกทางขึ้นวัด 
ภูพลานแก้ว) 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยโลกและ
ประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

-  72,000.00 - -  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 280 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ซอยศรมีัน 
1 หมู่ที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและ
ระดับชุมชน
ต าบล) 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ 
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ซอยศรีมัน  หมู่ที่ 
10 จากถนนพลานแก้ว-ทาง
หลวง2248  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 320 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
64 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ซอยศรีมัน  หมู่ที่10       
จากถนนพลานแก้ว-ทาง
หลวง2248   
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

- 46,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 ก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร คสล. 
ถนนวิสูตรโยธา
ภิบลา 6 ชุมชน
ห้วยซันใต้  
หมู่ที ่12  
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผิว
จราจร คสล. 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร          
ยาว 440.00 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,760 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ      
ถนนเถาว์ถวิลย์ –          
ถนนชัยสุวรรณ  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์

 

 

 

- 

 

1,108,800.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 282 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อ
พัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 3 
ชุมชนศรีพรหม   
หมู่ที่ 10  
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  ยาว 214  เมตร  
(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนจากรางระบายน้ า  
– ถนนวิเศษโกสินทร์  
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนศรี
พรหมและประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมาได้
ใช้ประโยชน ์

 

- 579,800.00 

 

- - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขัง
และ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 ธนาคารน้ า
ใ ต้ ดิ น
( Ground 
water 
Bank)          
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ประชาคม
ร ะ ดั บ
ชุมชนและ
ร ะ ดั บ
ชุ ม ช น
ต าบล) 
 
 

1.เพื่อขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ  
ด้านบริหาร
จัดการน้ า โดย
เน้นข้อมูลบน
พื้นฐานความ
เป็นจริง 
2. เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
และน้ าเพ่ือ
การเกษตร
ตลอดปี 
3. เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 
ภัยแล้ง ดินเสีย 
ดินเปรี้ยว อย่าง
ยั่งยืน 
 
 

- ผลผลิต 
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน  ไม่น้อยกว่า  
2 แห่ง : ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาล
ต าบล  นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ป ร ะ ช า ช น ใน เ ข ต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

- 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ธนาคารน้ าใต้ดิน
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

1.
ประชาชน
ในพื้นท่ีมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 
และน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี 
2.แก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วม ภัย
แล้ง ดิน
เสีย ดิน
เปรี้ยว 
อย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 
ถนนสุนัย  
ณ อุบล   
ชุมชน 
ห้วยซันใต้  
หมูที่ 12 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร      
ยาว 167 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
จากถนนวิเชียร – ถนน
สุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 12 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

 

- 435,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ถนนใน
ชุมชนไม่มี
น้ าท่วมขัง
และ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล.
ถนนเถาว์ถวิล 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมูที่ 13 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผิว
จราจร คสล. 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 352 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
704 ตารางเมตรพร้อมถม
ไหล่ทาง (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
จากถนนวิเชียร – ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 12  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

 

- 399,000.00 - - - เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่ อ ส ร้ า ง
ร ะ บ บ
ธนาคารน้ าใต้
ดิ น  ร ะ บ บ
เปิด 
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม
ระดับชุมชน
แ ล ะ ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบล) 
 
 

1.เพื่อ
ขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ  ดา้น
บริหารจัดการ
น้ า โดยเน้น
ข้อมูลบน
พื้นฐานความ
เป็นจริง 
2. เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
อุปโภค บริโภค 
และน้ าเพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี 
3. เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่ม 
ภัยแล้ง ดินเสีย 
ดินเปรี้ยว 
อย่างยั่งยืน 

- ผลผลิต 
ขุดลอกสระน้ าหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย  ขนาดกว้าง 45 
เมตร ยาว 60 เมตรจ านวน  
1 แห่ง : ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
สระน้ าหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

- - 211,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.ธนาคารน้ าใต้ดินเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

1.ประชาชน
ในพื้นท่ีมีน้ า
อุปโภค
บริโภค และ
น้ าเพ่ือ
การเกษตร
ตลอดปี 
2.แก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วม ภัยแล้ง 
ดินเสีย ดิน
เปรี้ยว อย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง 

 รวม 137โครงการ   25,359,400.00 36,502,920.00 31,158,475.00 46,103,460.00 76,731,880.00    

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงสวน 
สาธารณะ
เฉลิม 
พระเกียรติ     
(สวนสวรรค์) 
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม
ระดั บ ชุมชน
แ ล ะ ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบล) 
   

1.เพื่อ
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ  
2.เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สะอาด
สวยงาม  
3. เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
สถานท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรม
พักผ่อนหย่อน
ใจ และออก
ก าลังกาย 
 
 
 

-ผลผลิต 
ปรับปรุ งสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  
(สวนสวรรค์)   บ้านกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 
-สถานท่ีด าเนินการ  
สวนสาธารณะเฉลมิ 
พระเกียรติ (สวนสวรรค์) 
บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

 - - 490,000.00 - - เชิงปริมาณ 
1.สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลตา้บลนาจะ
หลวยได้รับการดูแล
รักษา 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

1.สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
พัฒนา  
2.ประชาชนมี 
สถานท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรม
พักผ่อนหย่อน
ใจ และออก
ก าลังกาย  
 

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ขุดลอกคลอง
ระบายน้้าร่องซัน  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 

เพื่อก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้หมด
ไปท าให้คลอง
ระบายน้ า
สะอาดระบาย
ได้ได้สะดวก 

-ผลผลิต ลอกคลองระบายน้ า
ก าจัดขยะมลูฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล 
-สถานท่ีด าเนินการ     
- ฝั่งถนนนิเวศน์ ถึง อ่างเก็บ
น้้าห้วยซัน 
- ถนนวิเชียร ถึง อ่างเก็บน้้า
ห้วยซัน 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผู้ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ลอกคลอง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
แผนผังและ
รายการที่
ก าหนด ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างใน
ชุมชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 
 
 
 

คลองระบายน้ า
สะอาดระบายน้ า
ได้สะดวกสิ่ง
ปฏิกูลก าจดัหมด
ไป 

กองช่าง 

 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องเล่นเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรีพรหม
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็ก
มีอุปกรณ์ 
เครื่องเล่น    
ที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องเล่นเด็ก จ านวน  10 
รายการ 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัด
ศรีพรหมและศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์หลักเมือง 
 กลุ่มเปูาหมาย  เด็กเล็กศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน      
วัดศรีพรหม 

 
 

 

 

 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1. อุปกรณ์ 
เครื่องเล่น
เป็นไปตาม
รายการที่
ซ่อมแซมร้อย
ละ 10        
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
เด็กและ
ผู้ปกครอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 90 

เด็กเล็กมีอุปกรณ์ 
เครื่องเล่นท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จ้ า ง ส า ร ว จ แ ล ะ
ออกแบบโครงการ
ปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์
ถ น น วิ สู ต ร โ ย ธ า     
ภิ บ า ล ( จ า ก ก า ร
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิ
บาลให้สะดวก
ในการสัญจร
ไปมาของ
ประชาชน
และมภีูมิทัศน์
น่าชมน่ามอง 

-ผลผลิต  จ้างส ารวจและ
ออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล   
จ านวน 1 สาย 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและผู้สญัจรไปมาได้
ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การส ารวจ
และออกแบบ
เพื่อปรับปรุง           
ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิ
บาลได้
มาตรฐานร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้อง
กับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ 
ภูมิทัศน์ 
น่าชมน่ามอง 

    ก อ ง
ช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกล าห้วยซัน 
พร้อมเขื่อนปูองกัน
ตลิ่ง จากถนน
สุขาภิบาล 2- 
ถนนวิเชียร   
หมู่ที่ 12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้ตลอด
ปี 

- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซัน
พร้อมเขื่อนปูองกันตลิ่ง จาก
ถนนสุขาภิบาล 2 –ถนน
วิเชียร(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ จากถนน
สุขาภิบาล 2-ถนนวิเชียร    
หมู่ที่ 12 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เขื่อน
ปูองกันตลิ่ง 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ใช้น้ าของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขุดลอกล าห้วยซัน
ตอนบนพร้อม
ก่อสร้างฝายเก็บ 
กักน้ า จากถนน
นิเวศน-์วัดปุาโนน
นิเวศน์ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดป ี

- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซัน
ตอนบนพร้อมก่อสร้างฝาย
เก็บกักน้ า จากถนนนิเวศน-์
วัดปุาโนนนิเวศน์ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย)สถานท่ี
ด าเนินการจ านวน    
1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนนิเวศน-์วัดปุาโนน
นิเวศน์    หมู่ที่ 13 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 
 

1,900,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ฝายเก็บกัก
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ความ 
ต้องการใช้น้ า
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
จากถนนเถาว์ถวิลย์ 
–ล าห้วยซัน 
(ถนนสุขาภิบาล 2) 
หมู่ที่ 13 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้ตลอด
ปี 

- ผลผลิต ก่อสร้างคลองส่งน้ า
จากถนนเถาว์ถวิลย์ –ล าห้วย
ซัน (ถนนสุขาภิบาล 2)  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย)สถานท่ีที่
ด าเนินการจ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนเถาว์ถวิลย์ – ล าห้วย
ซัน (ถนนสุขาภิบาล 2)  
หมู่ที่ 13 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 
 

1,900,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.คลองส่งน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ความ 
ต้องการใช้น้ า
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ าล าห้วยโลก
ตอนบนช่วงถนน
พลาญแก้ว- 
ร่องแทน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดป ี

- ผลผลิต ก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ าล าห้วยโลกตอนบนช่วง
ถนนพลานแก้ว-ร่องแทน 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)สถานท่ี
ด าเนินการจ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ   
ช่วงถนนพลาญแก้ว-ร่องแทน 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนผู้มสี่วนร่วมในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยได้
ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 
 

1,500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ฝายเก็บกัก
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ใช้น้ าของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จ้างส ารวจและ
ออกแบบโครงสรา้ง
พื้นฐาน  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 

เพื่อจ้าง
ส ารวจและ
ออกแบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

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

 

 

 

- 

 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การส ารวจ
และออกแบบ 
ได้มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
บริการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ขุดลอกปรับแต่ง
ตลิ่งบริเวณสระน้ า
หลังส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย       
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

1.เพื่อเก็บกัก
น้ าใช้ในฤดู
แล้ง 
2.เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
3.เพื่อเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
4.เพื่อใช้ใน
การเกษตรศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
5. เพื่อเป็นแหล่ง
น้ าใช้ในงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

-ผลผลิต ขุดลอกปรับแต่งตลิ่ง
บริเวณสระน้ าหลังเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ขนาดกว้าง 
50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก
3.50 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-สถานท่ีด าเนินการ 
สระน้ าหลังเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้ใช้ประโยชน์ 
 

356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ร่องน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

มีน้ าไว้ใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุน
ส านักงานการ
ไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
น้ ายืนตาม
โครงการ
ก่อสร้างขยาย
เขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า
และระบบ
ไฟฟูา
สาธารณะใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ประชาชนท่ี
ยังไม่มไีฟฟูา
ใช้ 
 

-ผลผลิต 
อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
น้ ายืนตามโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและระบบ
ไฟฟูาสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
1.ขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่าง(ไฟสาธารณะ)ถนน
วิเศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10 
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล 
1-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 5 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟูาส่อง
สว่าง 
2.ขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่าง (ไฟสาธารณะ)ถนน
หลักเมือง หมู่ที่ 8  

- 

 
200,000.00 
(2561:500,000.00) 

 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ  
1.เขตไฟฟูาที่ขยายเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
90 
 

ประชาชน
ได้รับ
บริการ
ไฟฟูา
เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 
 

  กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนกลาง
เมือง) 

 จากถนนวิเชียร-ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 10 พร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟส่องสว่าง 
4.ขยายเขตไฟฟูาถนน
สุขาภิบาล 1(หลังอรณรินทร์  
รีสอร์ท)  
5. ขยายเขตไฟฟูาถนนพิรณุ
ต่อจากมณสีายรีสอร์ทสุดเขต
เทศบาล ชุมชนห้วยซันใต้   
หมู ่12  
6. ขยายเขตไฟฟูาถนนสุขใจ  
รีสอร์ท ชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ 13 
 7. ขยายเขตไฟฟูาจากถนน
กลางเมือง-ถนนถาวร์ถวิล   
ฝั่งศาลาประชาคมกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง 
 

        

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   สถานท่ีด าเนินการ 
1. ชุมชนศรีพรหม หมูที่ 10 
ซอยสีมัน 
2. ชุมชนห้วยซันเหนือ 
   - ถนนสุขาภิบาล 1 
   - ถนนวิเชียร 
3. ชุมชนห้วยซันใต้  
    -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
   -หลังอรณรินทรร์ีสอร์ท 
   - ถนนพิรุณต่อจากมณสีาย 
รีสรอร์ท 
    - ถนนสุขใจรีสอร์ท 
4. ชุมชนกลางเมือง ศาลา
ประชาคมชุมชนกลางเมือง 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนภาน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน ์
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 300 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12  อุดหนุน
ส านักงานการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เดชอุดมตาม
โครงการ
ก่อสร้างขยาย
เขตระบบ
ประปาภายใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
((จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน
ศรีพรหม) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ประชาชนท่ียัง
ไม่มีน้ าประปา
ใช้ 

-ผลผลิต 
1.ขยายเขตระบบจ าหน่าย
น้ าประปา ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล1 ชุมชนศรีพรหมหมู่ท่ี10       
2.ขยายเขตระบบจ าหน่าย
น้ าประปา ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล9 ชุมชนศรีพรหมหมู่ท่ี10       
3. ขยายเขตน้ าประปา ถนน
นิเวศน์ จาก ถนน 2248 ถึงสี่
แยกบ้านแม่ทา จุลแดง ชุมชน
ห้วยซันเหนือ 13  
4.ขยายเขตน้ าประปาถนนห้วย
โลก 2  ชุมชนห้วยโลก  หม่ท่ี 8  
5.ขยายเขตน้ าประปาถนน
วิเศษโกสินทร์ ถึงถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 13 ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ท่ี 8 
 
 

 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ  
1.เขตประปาที่ขยายเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
2.ประชาชนพึงพอใจต่อ
ปริมาณและคุณภาพ
น้ าประปาเพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ประปา
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ 
 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 301 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
1.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 
ชุมชนศรีพรหมหมู่ที1่0 
2.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 
ชุมชนศรีพรหมหมู่ที1่ 
3.ถนนนิเวศน์ จาก ถนน 
2248 ถึงสี่แยกบ้านแม่ทา  
จุลแดง ชุมชนห้วยซันเหนือ 
13  
4.ถนนห้วยโลก 2  ชุมชน
ห้วยโลก หม่ที่ 8  
5.ถนนวิเศษโกสินทร์ ถึงถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 13 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภานในเขตเทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน ์
 
 

        

 รวม 12 โครงการ   8,706,000.00 9,356,000.00 9,846,000.00 9,356,000.00 9,356,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 302 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ  
พ.ศ. 2540  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และ  
จากแผนชุมชน
ของชุมชน
ห้วยซันใต้) 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
และฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับ  
พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ  พ.ศ. 
2540 

- ผลผลิต 
จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540  
ใหแ้ก่ประชาชนจ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า 
และประชาชนท่ีสนใจ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วนร่วมและ
ผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจช่องทางในการ
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
ช่องทางใน
การรับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

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

 รวม 1 โครงการ   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 303 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.2แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ย
อาหาร 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ 
แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร
ให้มีจิตส านึก
รักษาระดับ
มาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาดอร่อย 

- ผลผลิต 
ฝึกอบรมสร้างจติส านึกรักษา
ระดับมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาดอร่อยให้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร
จ านวนไม่น้อยกว่า 20ราย:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ยอาหารใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

30,000.00 
(2558:10,000.00) 

 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด
รสชาดอร่อยเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
และแผงลอย
จ าหน่าย
อาหารมี
จิตส านึกรักษา
ระดับ
มาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาดอร่อย 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม 1 โครงการ   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 304 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  ฝึกอบรมอาชีพ
เลี้ยงกบ 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง  
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกรใหม้ี
ความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงกบ 
2. เพื่อส่งเสรมิ
อาชีพการ
เพาะเลี้ยงกบให้
คนในชุมชน  
3. เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 
เกษตรกรใน
ชุมชน 

- ผลผลิต 
1. ฝึกอบรม 
กลุ่มอาชีพ เลี้ยงกบ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
การเลีย้งกบ 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม  ส าหรับ
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
 
 
 

- - 20,000.00 
 
 

20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วม กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
เทศบาล  
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาล  
กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือ
ชุมชน 
และผูม้ีส่วน
ร่วม  
มีการรวมกลุ่ม
เข้มแข็ง มี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ด าเนินกิจการ 

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

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 305 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมอาชีพ
การเพาะเห็ดและ
ศึกษาดูงาน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง  
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกรใหม้ี
ความรู้ในการ
เพาะเหด็ 
2. เพื่อส่งเสรมิ
อาชีพการเพาะ
เห็ดให้คนใน
ชุมชน  
3. เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 
เกษตรกรใน
ชุมชน 

- ผลผลิต 
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
การเพาะเห็ดและศึกษาดูงาน 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม  ส าหรับ
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
กลุ่มเปูาหมาย 
เกษตรกร และประชาชนที่
สนใจ จ านวน 70 คน 
 
 

- - 50,000.00 
 
 

50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วม กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
เทศบาล  
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาล  
กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือ
ชุมชน 
และผูม้ีส่วน
ร่วม  
มีการรวมกลุ่ม
เข้มแข็ง มี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ด าเนินกิจการ 

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

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมอาชีพ 
การท าขนมไทย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง  
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ให้มีความรู้ใน
การท าขนมไทย 
2. เพื่อส่งเสรมิ
อาชีพการท า
ขนมไทยให้คน
ในชุมชน  
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้คน
ในชุมชน
สามารถ
ประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว  
 

ผลผลติ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
การท าขนมไทย 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
กลุ่มสตรีและประชาชนที่
สนใจ จ านวน 50 คน 

- 
 

- 40,000.00 40,000.00 
 

40,000.00 เชงิปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการท าขนม
ไทยร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

1.ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมี
รายได้เพิ่มจาก
การประกอบ
อาชีพท าขนม
ไทย    
2.เกิดความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน  
3.คนในชุมชน
ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน
ขนมไทย 
 

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

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมอาชีพ
การท าบรรจุ
ภัณฑ ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง  
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ให้มีความรู้ใน
การท าบรรจุ
ภัณฑ์จากผ้า
พื้นเมือง 
2.. เพื่อส่งเสรมิ
อาชีพการท่อผ้า
พื้นเมือง  
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้คนใน
ชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 
 

ผลผลติ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมใหม้ี
ความรู้ในการท าบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ สินค้าชุมชน 
2.กิจกรรมมอบใบประกาศ 
ผู้ผ่านการอบรม 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มสตรี 
และประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 50 คน 

- 
 

- 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการท าขนม
ไทยร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว
มากกว่าร้อยละ80 

1.ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม
สามารถผลิต
บรรจภุัณฑ์
จากผ้า
พื้นเมืองมี  
2.มีความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน  
3.ผู้ร่วมอบรม
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  
 

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

 รวม  4 โครงการ     130,000.00 130,000.00 130,000.00    

 01 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จัดท าแปลง
ตัวอย่างการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าว
และการแปรรูปข้าว
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชน   
ห้วยซันเหนือและ
ชุมชนกลางเมือง) 
 

เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชน 
ผลิตขา้วและ
พืชผล
ทางการ
เกษตรด้วย 
ปุ๋ยอินทรีย ์

- ผลผลิต จดัอบรมเพื่อจัดท า
แปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าว และเรียนรู้
วิธีการแปรรูปข้าว ส าหรับ
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ที่ดินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หมู่ที่ 12 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชน   ที่สนใจเรียนรู้
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
และเรียนรู้วิธีการแปรรูปข้าว 

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

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

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

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

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

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

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มี
ความรักความ
สามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลติจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ 
นาจะหลวย หอประชุมท่ีว่า
การอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานท่ีเหมาะสมตามท่ี
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 

100,000.00 
(2560:100,000.00) 
(2559:100,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:100,000.00) 

100,000.00 
 
 

135,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล  
100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน   

  6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 

135,000.00 
 

135,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีจัดงานวัน
พ่อแห่งชาติประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ ของ 
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
1.น.ส.ประไพ
ศรี ดาราพนัธ ์
2.น.ส.ปุณยนุข  
นาค ามูล 
3.น.ส.นิตยา
ใหญ่รัก 
4.น.ส.สุภาวด ี
ทาทอง 
5.นายเลอศกัดิ์ 
อนุภกัดิ์) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดงานวันแม่
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น          
มีความรัก
ความสามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ส าหรับประชาชนและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ 
นาจะหลวย หอประชุมท่ีว่าการ
อ าเภอนาจะหลวยหรือสถานท่ี
เหมาะสมตามท่ีเทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
 
 

70,000.00 
(2561:70,000.00) 
(2560:70,000.00) 
(2559:70,000.00) 
(2558:140,000.00) 
(2557:50,000.00) 

70,000.00 
 
 

105,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล 
 70,000 บาท 

เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน     

6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

105,000.00 
 

105,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงานประเพณี 
จัดงานวันแม่
แห่งชาติประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เกิดความ
รักความ
สามัคคี
ปรองดอง
ในหมู่คณะ 
ของ 
ประชาชน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.น.ส.ปิยะมาศ  
สุวรรณา 
2.น.ส.นิภาภรณ์ 
ปรือทอง) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดงานพระราช
พิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราชบรมนา
ถบพิศร           
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 
 

1. เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  
2. เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า  

-ผลผลิต จดังานพระราชพิธี
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิศร           
ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ก าหนดตามความเหมาะสม
ภายในเขตเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย 
 

100,000.00 
(2561:100,000.00) 

 

100,000.00 
 

135,000.00 

(งบประมาณ
เทศบาล 

 100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน    

 6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 

135,000.00 135,000.00 เชิงปริมาณ 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และร าลึกใน
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราชบรมนา
ถบพิศร            

1.ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า 
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช
บรมนาถบพิศร            

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ   
2.น.ส.นิตยา 
ใหญารักษ 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นาค ามูล 
4.นายเลอศกัดิ์ 
อนุภกัดิ์) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช
บรมนาถบพิศร               
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และประชาชน
ทั่วไปแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

     2. ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิศร            
 

  

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 313 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม
เนื่องในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 10 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ต าบล ) 
 

1. เพื่อถวาย
เป็นพระราช
กุศลเนื่องใน 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ  
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 
2.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง  

- ผลผลิต  จัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
 ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย และประชาชนท่ัวไป
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

100,000.00 
(2561:100,000.00) 

 

120,000.00 

 
 

155,000.00 
(งบประมาณ

เทศบาล  
120,000 บาท 
เงินอุดหนุนจาก
อปท.จ านวน   

  6 แห่ง 
35,000 บาท) 

155,000.00 
 

155,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลง
กรณ  
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

1.ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า 
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
ส านึกใน
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลง
กรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
4.น.ส.นิตยา 
ใหญารัก 
5.นายบุญเพ็ง  
เอ้โทบุตร) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
น้อมร าลึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ  
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 
 ในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 
28 กรกฎาคม 

       2. ประชาชน
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ 
สังคมเกิดความ
สงบสุข 
 
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช
และวันท่ีระลึกถึง
มหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

1. เพื่อให้
ประชาชนทุกได้
ระลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ
พระมหากษตัริย์
แห่งราชวงศ์จักรี 
2. เพื่อให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์
3. เพือ่ปลูก
จิตส านึกให ้

ผลผลติ 
1.กิจกรรมการท าบุญตัก
บาตร เพื่ออุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 
2.พิธีวางพวงมาลา 
3.จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน  
500 คน 

- 
 

- 
 

135,000.00 
(งบประมาณเทศบาล 

100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจากอปท.

จ านวน  6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรณุาธิคณุ
มากกว่าร้อยละ80 

1.ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า 
ประชาชนระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย์
แห่งราชวงศ์
จักร ี
 
 
 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
4.น.ส.นิตยา 
ใหญารัก 
5.นายบุญเพ็ง  
เอ้โทบุตร) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิด
ความตระหนัก 
และเข้ามามี
ส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 
 

       2. ประชาชน
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ 
สังคมเกิดความ
สงบสุข 
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 วันฉัตรมงคล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

1.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชน
ทุกหมู่เหล่า
ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ผลผลติ 
1.ประดับธงชาติตามอาคาร
และสถานท่ีราชการ 
2.ท าบุญตักบาตร ประกอบ
พิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล 
3.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัย 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน 

- 
 

- 135,000.00 
(งบประมาณเทศบาล 

100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจากอปท.

จ านวน    6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรณุาธิคณุ
มากกว่าร้อยละ80 

1.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้
ประกอบพิธีทาง
ศาสนา เพื่อ
ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 
2.ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
4.น.ส.นิตยา 
ใหญารัก 
5.นายบุญเพ็ง  
 เอ้โทบุตร) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 

       3.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 วันปิยมหาราช 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

1.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้
ร่วมพิธีบ าเพ็ญ
กุศลเนื่องในวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   

ผลผลติ 
1.กิจกรรมท าบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
2. พิธีวางพวงมาลาและ
ถวายบังคม 
3.พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ         
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน 

- 
 

100,000.00 135,000.00 
(งบประมาณเทศบาล 

100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจากอปท.

จ านวน    6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรณุาธิคณุ
มากกว่าร้อยละ80 

1.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้
ร่วมพิธีบ าเพ็ญ
กุศลเนื่องในวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   
2.ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ 
 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
4.น.ส.นิตยา 
ใหญารัก 
5.นายบุญเพ็ง  เอ้
โทบุตร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า
ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   

       พระบาทสมเด็จ
พระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   
3.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3.เพื่อให้
ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรม
ราชิน(ีในรัชกาลที่ 
10) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

1. เพื่อให้
ประชาชนทุกได้
เฉลิมพระเกียรติ
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรม
ราชิน ี
 2. เพื่อให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์
 

ผลผลติ 
1.กิจกรรมท าบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
2. พิธีลงนามถวายพระพร   
3.พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและจดุเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน 

- 
 

- 135,000.00 
(งบประมาณเทศบาล 

100,000 บาท 
เงินอุดหนุนจากอปท.

จ านวน   6 แห่ง 
35,000 บาท) 

 
 

135,000.00 
 

135,000.00 เชิงปริมาณ 
การจัดงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่
ก าหนด ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ80ของ
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน
ประชาชนร่วม
กิจกรรมส านึกใน
มหากรณุาธิคณุ
มากกว่าร้อยละ80 

1.ข้าราชการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร 
ภาคเอกชน 
พ่อค้า 
ประชาชนได้
เฉลิมพระ
เกียรติในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระ
บรมราชิน ี
 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ   
มุลน้อยส ุ
2.น.ส.นิภาภรณ ์
ปรือทอง 
3.น.ส.ปุณยนุช 
นางค ามูล 
4.น.ส.นิตยา 
ใหญารัก 
5.นายบุญเพ็ง  
เอ้โทบุตร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพื่อปลูก
จิตส านึกให้
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิด
ความตระหนัก 
และเข้ามามี
ส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

       2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิด
ความตระหนัก 
และเข้ามามี
ส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 วันท้องถิ่นไทย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
แห่ง
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั รัชกาล
ที่ ๕ ในวันท้องถิ่น
ประจ าป ี 
 

-ผลผลิต 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และประชาชนท่ัวไป 
มีความสามัคคี มีขวัญ
ก าลังใจ และได้ร าลึกใน  
พระมหากรุณาธคิุณแห่ง
พระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 5  
-สถานท่ีด าเนินการ 
ในพื้นทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือในพ้ืนท่ีที่
อ าเภอจังหวัดก าหนด 
 

- 50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการพนักงาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ัวไป 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ 

1. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ
พนักงาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และประชาชน
ทั่วไปได้น้อม
ร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ  
พระบาท       
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.นางนริศรา  
แสไพศาล 
2.น.ส.วนิดา  
บัวสะบาน 
3.น.ส.นิภาภรณ์  
ปรือทอง) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ได้แสดงออกถึง
การเทิดทูน
สถาบันส าคญั 
ของชาต ิ
3. เพื่อเป็นการ
สร้างความสามัคคี 
และสร้างขวัญ
ก าลังใจ  แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
ข้าราชการ 
พนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

-กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป 

     พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภัคดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

2. เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ
ให้แก่
บุคคลากร
ท้องถิ่น 
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ธรรมะพัฒนา
จิตใจสานสายใย
ชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลและ
จากแผนชุมชน
ของ 
ชุมชนกลางเมือง) 

เพื่อพัฒนา
จิตใจพนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย  

- ผลผลิต จดักิจกรรมพัฒนา
จิตใจพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ          
วัดปุาโนนนิเวศนห์รือตาม     
ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นสถานท่ี
เหมาะสมจดักิจกรรม 
- กลุ่มเปูาหมาย  
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 

- 50,000.00 
(2557:50,000.00) 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พนักงานเทศบาลมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เกิดการ
พัฒนาจิตใจ
ของ
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน 

งานนิติการ
และสญัญา/
ส านักปลดั  
เทศบาล 
(1.นายกิตติ
ศักดิ ์ โคตทอง 
2.นายเลอศกัดิ์  
อนุภกัดิ์) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จัดสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาล
ที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 

1.เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระ
เกียรตริัชกาล
ที่ 10 
2.เพื่อปรับภูมิ
ทัศน์ให้
สวยงาม น่า
ชมน่ามองและ
ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้
จรรโลงใจ  

- ผลผลิต จดัสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 10  
1. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
สูง 5.50 เมตร จ านวน 1 ซุ้ม 
2.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 
5.20 เมตร จ านวน 1 ซุ้ม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ซุ้ม:ปี  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ  
บริเวณหน้าศาลหลักเมือง 
อ าเภอนาจะหลวย หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล       
นาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสมภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ
เป็นไปตามคณุสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี 
ทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสาน การ
จัดสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ70 
 

1. ประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตั
ริย์2.เกิดภูมิ
ทัศน์สวยงาม 
น่าชม 
น่ามองและ
เกิดความ
จรรโลงใจ 
ของ 
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 รวม 11 โครงการ   870,000.00 1,090,000.00 1,670,000.00 1,670,000.00 1,670,000.00    

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ง
ภัยหนาว 
จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อให้
ประชาชน
ทั่วไปท่ี
ประสบภัย
ทุกกลุ่มม ี
ผ้าห่ม 
กันหนาว 

- ผลผลิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณะส าหรบัประชาชนท่ัวไป
ที่ประสบภัยทุกกลุม่จ านวนไม่
น้อยกว่า 150 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนท่ัวไปที่ประสบภยั 
ทุกกลุ่มในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

200,000.00 
(2560:100,000.00) 
(2559:100,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:100,000.00) 

 

200,000.00 200,000.00  
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผ้าห่มตา้น 
ภัยหนาวเป็นตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ประชาชน
ทั่วไปท่ี
ประสบภัย 
ทุกกลุ่มมผี้า
ห่มกันหนาว 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(1.จ่าสิบเอก
ณรงค ์  
กะตะศิลา 
2.นายกรวิทย์  
สิมมา 
3.นายบุญทัน 
จิตโคคา) 

 รวม 1 โครงการ - - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - - - 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 
(ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความ
ต้องการ 
 
 

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหมจ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน:ปี ( ปี พ.ศ. 2562 มี
เด็กเล็ก จ านวน 170 คน x 20 
บาท x 245 วัน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 

2,400,000.00 
(2560:1,128,200.00) 
(2559:1,338,400.00) 
(2558:1,021,600.00) 
(2557:1,198,400.00) 

 

2,500,000.00 
 

833,000.000 
 

874,000.000 
 

874,000.000 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาหาร
กลางวันเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านท่ี 
1 พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพดี 
ชอบอาหาร
กลางวันที่
จัดให้และ
อาหาร
กลางวันมี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความ
ต้องการ
ของเด็กเล็ก
และ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้ศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัดเทศบาล  
ต าบล 
นาจะหลวย    
มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 
2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก
บริหารจดัการ 
ด้านงบประมาณ
สอดคล้องกับ
นโยบาย 

ผลผลติ 
เงินอุดหนุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อายุ 
3-5 ปี (ไม่น้อยกว่า 200 
คน) 
1.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 
200 บาท/ป ี
2.ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
3.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
อัตราคนละ300 บาท/ปี    
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
  

- 226,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

226,000.00 
(งบประมาณกรม

ส่งเสริมฯ) 

226,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

226,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิ

ฯ) 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย มีวัสดุ
การเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวยมี
มาตรฐานและ  
มีคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย
บริหารจดัการ  
ด้านงบประมาณ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย                                
-กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล          
นาจะหลวย       
 
 
 
 
 
 
 
 

      สอดคล้อง 
กับนโยบาย
กรมส่งเสริม 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
(รายหัว) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   สังกัด
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 
2. เพื่อให้ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กบริหารจัดการ    
ด้านงบประมาณ
สอดคล้องกับนโยบาย
กรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลผลติ 
เงินอุดหนุนสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 
200 คน:ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย             
-กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย      
 
                      

- 340,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

272,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

280,000.00 

(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

280,000.00 
(งบประมาณ
กรมส่งเสรมิฯ) 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย มีวัสดุ
การเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย   
มีมาตรฐานและ 
มีคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยบริหาร
จัดการ  
ด้านงบประมาณ 
สอดคล้องกับนโยบาย
กรม 
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อาหารเสริม 
(นม)
โรงเรียน
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลและ
จากแผน
ชุมชนของ
ชุมชน  
ห้วยซันใต้) 
 
 
 

เพื่อใหเ้ด็ก
เล็กและ
นักเรียน
ได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม
(นม)ที่มี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความ
ต้องการ 
 
 
 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหารเสริม (นม) 
(ปี พ.ศ.2560 คาดว่ามีเด็กเล็ก
และนักเรียนรวม 1,015 คน) 
ส าหรับโรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลาง)อุปถัมภ์ 786x 8 
บาท x 260 วัน เป็นเงิน 
1634,880 บาท,ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในศรีพรหม 170 คนx 
8 บาท x 280 วัน เป็นเงิน 
380,800บาทและเด็กจ านวนไม่
น้อยกว่า 1,024 คน:ปี ได้รับ
บริการ 
 
 
 

2,400,000.00 
(2561:2,025,630.00) 
(2560:2,142,080.00) 
(2559:2,351,200.00) 
(2558:1,846,180.00) 
(2557:1,791,720.00) 

 

2,500,000.00 
 

2,020,000.00 
 
 

2,020,000.00 2,020,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาหารเสริม 
(นม)เป็นไปตาม
คุณสมบัติท่ี
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของ
เด็กได้เกณฑ์
ตามมาตรฐาน
ของการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
ท่ี 1พัฒนาการ
ด้านร่างกาย)
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบดื่ม
อาหารเสริม(นม)
ที่จัดให้และ
อาหารเสริม(นม)
มีคุณภาพ 
เพียงพอกับความ
ต้องการของเด็ก
เล็กและนักเรยีน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมถ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมายเด็กเล็กและ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดั
กิจกรรม 
วันเด็ก
แห่งชาติ 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับ
ชุมชน
ต าบล) 

เพื่อใหเ้ด็กใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวยมี
ความสุข 
สนุกสนานกล้า
แสดงออกมี
ความรักและมี
วามสัมพันธ์ที่
ดีของเด็กกับ
กลุ่มเพื่อน 
ครอบครัว 
และชุมชน 

- ผลผลิตเด็กและผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก จ านวนไม่
น้อยกว่า 250   คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า) และสนามกีฬาหน้า
ที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานท่ี ท่ีเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด ตามความ
เหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย  
เด็กในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ประชาชนผูส้นใจ 
และผูม้ีส่วนร่วม ร่วมกจิกรรม 
 
 

122,000.00 
(2561:122,000.00) 
(2560:122,000.00) 
(2559:122,000.00) 
(2558:120,000.00) 
(2557:120,000.00) 

 

122,000.00 122,000.00 122,000.00 
 
 

122,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดความสุข 
สนุกสนาน
กล้า
แสดงออก 
มีความรัก
และมี
ความสัมพัน
ธ์ท่ีดีของเด็ก
กับกลุ่ม
เพื่อน 
ครอบครัว 
และชุมชน 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับ
ชุมชน
ต าบลหรือ
ระดับ
เทศบาล) 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็ก
มีการพัฒนา
ตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

- ผลผลิตจดัซื้อวัสดุการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย  
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหม 
 
 
 

400,000.00 
(2559:370,600.00) 
(2558:384,200.00) 
(2557:315,000.00) 

 

420,000.00 440,000.00 460,000.00 
 
 

460,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 

เกิดการ
พัฒนาตนเอง
ทั้งด้าน
อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา
ของเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็ก
บ้านหลัก
เมือง 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือ
ระดับ
เทศบาล) 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้
อมส าหรบั
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย
ให้ม ี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม น่า
ชมน่ามอง  
 

- ผลผลิต  
1. ปรับปรุงสวนหย่อม  
สวนสุขภาพ  
2. สนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 1 
แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/
ประชาชน 
 
 
 

200,000.00 

(2559:100,000.00) 
 

200,000.00 200,000.00 

 

200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สวนหย่อม  
สวนสุขภาพ สนาม
เด็กเล็น เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ที่ก าหนด         
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็ก
และผูป้กครอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

เกิดความ
จรรโลงใจ 
เกิดสภาพ 
แวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการ 
เล่าเรียนของ 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะ
ทาง
วิชาการ
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย     
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับ
ชุมชนและ
ระดับ
ชุมชน
ต าบล) 
 

1. เพื่อใหศู้นย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย   
มีความเป็น
เลิศทางทักษะ
วิชาการ
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   
อย่างสมดลุ
และเต็มตาม
ศักยภาพทุก
ด้าน 

ผลผลติ 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวย  มีความเป็นเลิศ
ทางทักษะวิชาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อย่างสมดุลและเต็ม
ตามศักยภาพทุกด้าน จ านวน
ไม่น้อยกว่า  100 คน:ปี 
สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 

- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล   
นาจะหลวย     
ร่วมแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ
จ านวนไม่น้อยกว่า  
100 คน:ปี 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล   
นาจะหลวย        
มีความเป็นเลิศทาง
ทักษะวิชาการ 
 

1. ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
เทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย       
มีความเป็น
เลิศทาง
ทักษะ
วิชาการ
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2. เพื่อใหศู้นย์   
พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดเทศบาล  
ต าบล นาจะหลวย     
มีข้อมูลที่สามารถ
น ามา  ใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา  
ด้านการสอน      
ของครูผู้ดูแลเด็ก   
ให้มีคุณภาพเป็นไป
ตาม 
 
 
 

       อย่างสมดลุ
และเต็มตาม
ศักยภาพทุก
ด้าน 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย       
มีข้อมูล             

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  มาตรฐานการศึกษา
สนอง ตอบพระราช 
บัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2542
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ    
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545  
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเกิด
ความมั่นใจในการ
เตรียมความพร้อม
ควบคู่ไปกับการจัด
การศึกษา 

       ที่สามารถน ามา 
ใช้ในการปรับ  
ปรุงพัฒนาด้าน
การสอนของครู
ผู้ดูแลเด็ก  ให้มี
คุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
สนองตอบ
พระราชบัญญัติ
การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 
2542  
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ในระดับปฐมวยั 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
เพิ่มมากข้ึน 
 

       และที ่แก้ไข
เพิ่มเตมิ   
(ฉบับท่ี2)   
พ.ศ.2545  
3.เพื่อให้
ผู้ปกครอง
และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิด
ความมั่นใจ
ในการเตรยีม
ความพร้อม 
 
 
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          ควบคู่ไปกับ
การจัด
การศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
เทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย เพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เรียนรู้สู่โลก
ก ว้ า ง ข อ ง
เด็กปฐมวัย     
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ประชาคม
ร ะ ดั บ
ชุมชนและ
ร ะ ดั บ
ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

1. เพือ่ให้เด็กไดม้ี
โอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และ
รับประสบการณ์
ตรงจากสถานที่
จริง 
2. เพื่อใหเ้ด็กได้
เกิดการเรียนรู้ตาม
จินตนาการ 
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย 
 
 
 

-ผลผลิต 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย       
ได้มโีอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และรับ
ประสบการณ์ตรงจาก
สถานท่ีจริงจ านวน 100 
คน:ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ 
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา                
-กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล        
นาจะหลวย   

- 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล    
นาจะหลวยและ
ผู้ปกครอง ไดม้ี
โอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และ
รับประสบการณ์
ตรงจากสถานที่
จริงจ านวนไม่น้อย
กว่า100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กได้เกิดการ
เรียนรูต้าม
จินตนาการ 
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย 

1. เด็กไดม้ี
โอกาสเรียน รู้
นอก
สถานศึกษา 
และรับ
ประสบการณ์
ตรงจาก
สถานท่ีจริง 
2. เด็กได้เกิด
การเรียนรู้ตาม
จินตนาการ 
สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย  

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 344 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3. เพื่อให้เด็กรู้จักการ
ปฏิ บั ติ ต น ใ น สั ง ค ม 
และการอยู่ ร่ วมกั บ
ผู้อื่น 
4. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ได้จัด 
กิจกรรมที่มสี่วนร่วมกับ
องค์กร ,หน่วยงาน 
และบุคคลในชุมชน 

       3. เด็กรู้จักการ
ปฏิบัติตนใน
สังคม และการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
4. ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ        
ได้จัดกจิกรรม   
ที่มีส่วนร่วมกับ
องค์กร ,
หน่วยงาน และ
บุคคลในชุมชน 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 345 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ป รั บ ป รุ ง
ศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก     
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ประชาคม
ร ะ ดั บ
ชุมชนและ
ร ะ ดั บ
ชุ ม ช น
ต าบล) 
 

เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หลักเมืองมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลติ 
หลังคาเชื่อมระหว่าง
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
แห่ง:ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง    
-กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย     

- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หลังคาเชื่อม
ระหว่างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ70 

1. จัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีประสิทธิภาพ 
2.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีสนามเด็กเล่น
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
 
 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรม 
การเรยีนการสอน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
2.เพื่อความ
สะดวกสบายใน  
การใช้ ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ท าให้มี    
ประสิทธิในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น 
 
 

ผลผลติ 
อาคารเอนกประสงค ์
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง                   
-กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กบ้านหลักเมือง                    

- 200,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หลังคาคลมุลาน
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้าน
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ70 

1. จัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีประสิทธิภาพ 
2.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีสนามเด็กเล่น
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
 
 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ป รั บ ป รุ ง
อาคา รศู นย์
อ บ ร ม เ ด็ ก
ก่อนเกณฑ์ใน
วัดศรีพรหม
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม
ระดับชุมชน
แ ล ะ ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อให้สิ่ง 
ปลูกสร้าง  วัสดุ
อุปกรณ์ และ  
สิ่งของเครื่องใช้    
อยู่ในสภาพท่ีดี  
พร้อมใช้งานได ้
2. เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรม  
การเรยีนการสอน 
ส่งผลใหร้ะดบั
คุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 
 

ผลผลติ 
ปรับปรุงอาคารศูนย์
อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด      
ศรีพรหม รายละเอียด
ดังนี ้
1. ทาสีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน 
2. ติดฝูาเพดานภายใน
และภายนอกอาคาร 
3.เดินระบบไฟฟูาใหม ่
-สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม             
-กลุ่มเปูาหมาย 
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม              

- 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์อบรมก่อน
เกณฑ์ในวัด      
ศรีพรหม    
จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.เสริมสรา้ง
บรรยากาศเอื้อต่อ
การจัดกจิกรรม  
การเรยีนการสอน 
ส่งผลใหร้ะดบั
คุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 70  

1. วัสดุอุปกรณ์ 
และ  สิ่งของ
เครื่องใช้         
อยู่ในสภาพท่ีดี  
พร้อมใช้งาน    
ได้ด ี
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ
อาหาร 
กลางวัน 
(อุดหนุน
โรงเรียน 
นาจะหลวย
(กรป.กลาง
อุปถัมภ์) 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบล) 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ เพียงพอ
กับความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน 
นาจะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ์)จ านวนไม่น้อย
กว่า 700 คน:ปี 
(คาดว่าปี พ.ศ. 2561  
มีนักเรียนจ านวน 786
คน x 20 บาท x 200 
วัน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
- กลุ่มเปูาหมาย 
นักเรียนโรงเรียน 
นาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมภ ์

3,600,000.00 
(2559:3,492,000.00) 
(2558:3,084,000.00) 
(2557:3,016,000.00) 

 

3,800,000.00 
 

4,000,000.00 
 
 
 

4,200,000.00 
 
 
 

4,500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบ
อาหารกลาง
วันที่จัดให้และ
อาหารกลางวัน
มีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของและ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง 

1.เพื่อท าความ
สะอาดและ
ดูแลความ
เรียบร้อย
ภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 

- ผลผลิต   
จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมือง จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 คน : ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
- กลุ่มเปูาหมาย  
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
 
 
 
 

- 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    
มีความสะอาด
และเรีบบร้อย
เพิ่มขึ้น 20 
เชิงคุณภาพ 
2.การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

 รวม 13 โครงการ   9,122,000.00 10,926,000.00 9,231,000.00 9,500,000.00 9,800,000.00    

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
และไข้
มาลาเรีย 
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อเป็นการ
ควบคุมและลด
ปริมาณความชุก
ชุมของยุงลายซึ่ง
เป็นพาหนะน าโรค
ไข้เลือดออก 

- ผลผลิต  
1. จัดซ้ือน้ ายาเคมีฉีดพ่น
หมอกควันเพื่อปูองกัน
ไข้เลือดออก 
2.จัดซ้ือทรายอะเบต
ส าหรับใช้ปูองกันเชื้อ
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย 
3.จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง
เติมเครื่องพ่นหมอกควัน 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

- 103,000.00 
(2560:38,000.00) 
(2559:38,000.00) 
(2558:38,000.00) 

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

1. ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
ได้อย่างรวงเร็ว 
2.มีการปูองกัน 
ควบคุม       
การแพร่และ
การระงับการ
ระบาดของโรค 
เพื่อเกิด
โรคตดิต่อ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรม
สาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ 

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรม
และจัดกจิกรรม
สาธารณสุข
ผู้ประกอบการค้า  
จ านวนปีละ 30คน 
2.ฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้/อบรม          
กลุ่มเสี่ยง ในการ
ปูองกันโรคเอดส์และ
โรคตดิต่ออ่ืน ๆ จ านวน
ปีละ 20คน 
3.ฝึกอบรมกลุ่มส่งเสรมิ
สุขภาพ เยาวชนจ านวน
ปีละ 50 คน รวม
จ านวนไม่น้อยกว่า  3 
กลุ่ม:100 คน:ปี 
 

150,000.00 
(2561:50,000.00 
(2560:50,000.00 
(2559:50,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

150,000.00 
 
 
 

150,000.00 
 
 

150,000.00 
 
 

150,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชน  
ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.อสม.
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
สุขภาพเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ในงาน
สุขาภิบาล 
กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มส่งเสรมิ
สุขภาพ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ใน
บทบาทของตน
ในชุมชน และ
ในการดูแล
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 352 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย หรือสถานท่ีอื่นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด ให้
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
- เปูาหมาย 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน(อสม.) 
ผู้ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล  เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย 

        

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การปูองกัน 
โรคพิษ 
สุนัขบ้า  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาลและ
จากแผนชุมชน
ของ 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 
1,หลักเมือง 2) 

1.เพื่อให้สุนัขและ
แมว ในเขต
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวย ไดร้ับ
บริการฉีดวัคซีน 
ฉีดยาคุมก าเนิด 
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเลี้ยงดู
สัตว์ที่ถูกต้อง 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
การปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยครบทั้ง 7 
ชุมชน:ปี(ปี พ.ศ.2559 
มีสุนัขในเขตเทศบาล 
1,442 ตัว แมว 119ตัว) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือ
ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าชุมชน 
- กลุ่มเปูาหมายสุนัข 
และแมว ในเขต
เทศบาลต าบล        
นาจะหลวย 
 

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

 

90,000.00 
 
 

90,000.00 
  
 
 

95,000.00 
 
 

100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สุนัขในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้ับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรค 
พิษสุนัขบ้าลดลง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ปริมาณอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากสุนัขกดั
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

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

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สัตว์ปลอด
โรค         
คนปลอดภยั 
จากโรค        
พิษสุนัขบ้า 
( จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม
ระดับชุมชน
แ ล ะ ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบล) 
 

1.เพื่อให้สุนัขที่
ไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่หรือไม่มี
เจ้าของได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองก้น
โรคพิษสุนัขบ้า
อย่างทั่วถึง 
2.เพื่อความความ
เข้าใจให้ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย มี
พฤติกรรมการ
เลี้ยงสุนัขถูกต้อง
และมีความ
ปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 
 
 

- ผลผลิต  
1.ส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์                     
2.ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ครบทั้ง  
 7 ชุมชน : ปี   (ปี พ.ศ. 2559 
มีสุนัขในเขตเทศบาล 1,442 
ตัว แมว 119 ตัว) 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

80,400.00 80,400.00 80,400.00 80,400.00 80,400.00 เชิงปริมาณ 
1.สุนัขในเขต
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวยไดร้ับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 
3.ปริมาณอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากสุนัขกดั
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

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

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 355 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3.เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
และเห็นความส าคัญใน
การน าสุนัขที่อยู่ใน
ควบคุมดูแลไปรับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าทุกครัวเรือน 
4.เพื่อให้ ทต.นาจะ
หลวยและหน่วยงาน 
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมใน
โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 
 

- กลุ่มเปูาหมาย 
สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย 

       

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การปูองกัน
โรคระบาด 
ในสัตว ์
(จากการ
ประชุม
ประชาคม
ระดับชุมชน
และระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้สัตว์ปีกท่ี
มี ได้รบับริการฉีด
วัคซีน  
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเลี้ยงดู
สัตว์ ท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 
 

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

30,000.00 
(2559:35,000.00) 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.สัตว์ในเขต
เทศบาล ได้รับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรค
ระบาดในสัตว์
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

เกิดจิตส านึก
รับผิดชอบ 
และมีความรู้
ความเข้าใจใน
การเลีย้งดูสตัว์
ที่ถูกต้องของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนรุักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อใช้ปูองกันเช้ือ
โรคที่ตดิต่อ เช่น 
เชื้อไข้หวัดนกและ
เชือ้โรคอื่น ๆ 
 

- ผลผลิต 
จัดซื้อน้ ายาเคมีปูองกนั
เชื้อโรคที่ติดต่อ เช่น 
เชื้อไข้หวัดนกและ 
เชือ้โรคอื่น ๆ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
 
 
 

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

 

80,000.00 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ปุวย
โรคไขเ้ลือดออก
และไขม้าลาเรีย
ลดลง 
ร้อยละ60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น        
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม 6 โครงการ   533,400.00 533,400.00 533,400.00 533,400.00 533,400.00    

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย          
มีศักยภาพใน
การด าเนิน
กิจการตนเอง 

- ผลผลิต ฝึกอบรมและ
ศึกษา ดูงานให้กับชมรม
ผู้สูงอายุ,ผู้สูงอายุ,หรือ
ประชาชนท่ัวไป, ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ,ผู้มีหน้าที่เกีย่วกับ
งานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามทีต่ั้งของกลุ่ม 
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
 

350,000.00 
(2560:100,000.00) 

350,000.00 
 

350,000.00 
 

350,000.00 350,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อนละ 60 
 

ผู้สูงอายุเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีศักยภาพใน
การด าเนิน
กิจการตนเอง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอาย ุ
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อใหผู้้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้่วม
กิจกรรมมีความสุข  
สนุกสนาน  
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายจุ านวน 
ไม่น้อยกว่า 800 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) หรือตามที่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  
 ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

200,000.00 
(2559:200,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:200,000.00) 
(2557:150,000.00) 

200,000.00 
 
 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยได้
ร่วมกิจกรรม 
มีความสุข  
สนุกนาน  
 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือ 

- ผลผลิต 
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน:ปี 
- สถานที่ด าเนินการ 
ตามที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสหรือ
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือตรงตามหนด
เวลา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของ
ผู้ด้อยโอกาสลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/
ส านักปลัด 
เทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ 
อนุรักษ์) 

4 ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล นา
จะหลวยในกรณีเกิด
สาธารณภัยหรอภัย
พิบัติฉุกเฉิน,ด้าน
คุณภาพชีวิต,ด้าน
การปูองกันควบคุม
เมื่อเกดิโรคติดต่อ 

- ผลผลิต 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 14 ศูนย์ 
- สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวน 1 
ศูนย์ 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ได้อย่างรวดเร็ว 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/
ส านักปลัด 
เทศบาล 
(1.นายประเวช  
วงษ์ไทย) 

 รวม 4 โครงการ   580,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 361 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคาร 
อาคารที่พัก
ผู้โดยสาร
เทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ า  
ห้องสุขา ณ 
อาคารที่พัก
ผู้โดยสารให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดป ี
 

- ผลผลิต 
ปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
สุขา ณ อาคารที่พัก
ผู้โดยสารเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ
ห้องน้ าห้องสุขา  
ณ อาคารที่พักผูโ้ดยสาร
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ห้องน้ าห้องสุขา ณ 
อาคารที่พักผู้โดยสาร
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ห้องน้ า ห้องสุขา
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

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

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงสนาม
ออกก าลังกาย
หน้าส านักงาน
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงสนาม
ออกก าลังกาย 
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์
กีฬา 
ส าหรับบริการ
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

-ผลผลิต 
1.ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องออก าลังกาย 
2.ปรับปรุงสนามฟุตซอล 
3.ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามเด็กเล่น 
4.ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล 
5.ปรับปรุงสนามออก
ก าลังกาย 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณสนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหลังเก่า 

2,693,600.00 2,693,600.00 2,693,600.00 2,693,600.00 2,693,600.00 เชิงปริมาณ 
1.สนามออก าลัง
กายไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ร้อยละ 100 
2. สนามออกก าลัง
กายเป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
3.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีสนามออก
ก าลังกาย
เพียงพอ
ส าหรับการ
ออกก าลังกาย 
2.ประชาชนมี
สุขภาวะที่ด ี
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4.เพื่อให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจาก
ยางพาราและ
สนับสนุนการใช้
ครุภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่มีสวน
ผสมยางพารา 
 
 
 
 
 

       3.ประชาชน
เห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

 

 รวม 2 โครงการ   2,793,600.00 2,793,600.00 2,793,600.00 2,793,600.00 2,793,600.00    

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และ 
จากแผนชุมชน
ของชุมชน 
ศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้  
ชุมชนห้วยโลก  
ชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลัก
เมือง 2) 

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
มีความซาบซึ้ง 
ตระหนักใน
ความส าคญัและเห็น
คุณค่าประเพณี
วัฒนธรรมไทยในวัน
ลอยกระทง 

- ผลผลิตจดังานประเพณ ี
ลอยกระทง ส าหรับ
ประชาชนและผู้มสี่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน หมู่ที่12 หรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 

300,000.00 
(2561:300,000.00) 
(2560:300,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี
ลอยกระทง
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกิดความ
ซาบซึ้ง 
ตระหนักใน
ความส าคญั
และเห็นคุณค่า
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ในวันลอย
กระทงของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 365 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดงานประเพณี
สงกรานต ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลัก
เมือง 2) 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ ์สืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ และมี
ความรักความ
สามัคคเีป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน 

- ผลผลิตจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ 
นาจะหลวย หรือตามท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล       
นาจะหลวยหน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอนาจะหลวย 

350,000.00 
 

350,000.00 
 

350,000.00 
(2561:300,000.00) 
(2560:300,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 
(งบประมาณเทศบาล 

350,000 บาท) 
เงินอุดหนุนจาก อปท. 

จ านวน 6 แห่ง 
120,000 บาท) 

 

350,000.00 
 

350,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

เกิดการอนุรักษ์ 
ประเพณี
สงกรานต์และ
เกิดความรัก
ความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 366 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟประจ าป ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล และ
จากแผนชุมชน
ของ 
ชุมชนหลักเมือง1 
ชุมนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟประจ าป ี

- ผลผลิตจัดงานประเพณี 
บุญบ้ังไฟประจ าปี ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) และบริเวณที่ดิน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
หมู่ท่ี 12 หรือตามท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
เป็นสถานท่ีเหมาะสมจัด
กิจกรรม 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม 
 

400,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2558:400,000.00) 
(2557:400,000.00) 

 

400,000.00 

 

400,000.00 

 

400,000.00 400,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ ์
สืบสานงาน
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 367 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดงานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีอันดี
งามและสร้างพลัง
ความสมคัรสมาน
สามัคคีปรองดองใน 
หมู่คณะ 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา ส าหรับ
ประชาชนและผู้มสี่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน 
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
วัดศรีพรหม หมู่ที่ 10 และ 
วัดทองมา หมู่ที่ 12 หรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล      
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 

200,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

200,000.00 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ ์
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามและสร้าง
พลังความ 
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การจัดท าต้น
เทียนพรรษา 
ส่งเสริมประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมงานแห่
เทียนพรรษาประจ าปี
ในระดับจังหวัดกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และร่วม
อนุรักษ์  
สืบสานประเพณี
จัดท าต้นเทียนพรรษา
เป็นพุทธบูชา    

- ผลผลิตจดัท าต้นเทียน
พรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแห่
เทียนพรรษาประจ าปีของ
จังหวัดอุบลราชธานี และ
จ านวนประชาชนและผู้มี
ส่วนร่วมได้เข้าชมเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
จัดท าและประดับตกแต่งต้น
เทียนพรรษา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบล นาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด และเข้า
ร่วมงานบริเวณรอบทุ่งศรี
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

800,000.00 
(งบประมาณเทศบาล

560,000 บาท      
  เงินอุดหนุนจาก อปท.

จ านวน 6 แห่ง 
 240,000 บาท) 

(2560:260,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:240,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 
 

800,000.00 
 
 

800,000.00 
 

800,000.00 
 

800,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีจัดท าต้น
เทียนพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์  
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามและสร้าง
พลังความ
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 369 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 370 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดงานประเพณ ี
วันออกพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีอันดี
งามและสร้างพลัง
ความ สมัครสมาน
สามัคคีปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวัน
ออกพรรษา ส าหรบั
ประชาชนและผู้มสี่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
จุดเริม่ต้น ณ บริเวณข้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารหนา้
โรงเรียนนาจะหลวย       
ไปตามถนนทางหลวงชนบท 
4029 ถนนทางหลวง 2248 
–บริเวณศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 

30,000.00 
(2561:30,000.00) 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณี 
วันออกพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์  
สืบสาน
ประเพณ ี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 371 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 สวดมนต์ข้ามป ี
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ของชุมชน 
ห้วยซันใต้) 

เพื่อใหป้ระชาชนม ี
ส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวันข้ึน
ปีใหม่ 

- ผลผลิต 
สวดมนต์ข้ามปีและท าบุญ
บาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม ่ส าหรับประชาชนและ 
ผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อย
กว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ         
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
 
 
 
 

60,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

60,000.00 
- 

60,000.00 
 

60,000.00 
 

60,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี
วันข้ึนปีใหม่
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณีวันข้ึน
ปีใหม่ ของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 372 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 373 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ศิลป วัฒนธรรม
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชนม ี
ส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
เทศบาลต าบจัดตั้งศูนย์
เรียนรูศ้ิลป วัฒนธรรม
เทศบาลต าบล 
จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหริอสถานท่ีอื่นที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

50,000.00  50,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี 
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ฝึกอบรมผู้ทาง
ศาสนา และ 
ศาสนพิธ ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพให้
ผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนามีความรู ใน
การปฏิบัตศิาสนกิจ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
2.เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความเขาใจการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางองคกรทาง
ศาสนาและหนวยงาน
ภาครัฐ  
3.เพื่อเปนการสราง
เครือขายรวมกันใน
การแกไขปญหาและ
พัฒนาพ้ืนที ่

ผลผลติ 
1.กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้ผู้น าชุมชน ผู้น า
ทางศาสนา 
สถานท่ีด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชน 
และประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 50 คน 

30,000.00 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 
จารีต ประเพณีร้อยละ
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน าความรู้ไป
พัฒนาชุมชนของตนเอง
เป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

1.ผูเขารวมอบรมเป
นผนู าศาสนาท่ีมี
ความรรูอบดาน 
2.ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาได้อย่าง
ถูกต้องตามจารตี
ประเพณีที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน  
3.ชุมชนเกิดสันตสิุข 
อยางยั่งยืนตอไป 
 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดการแข่งขัน 
กีฬาภูจองคัพ  
ต้านยาเสพติด 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลาง
เมือง 
 ชุมชนห้วยโลก) 

เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน 
 

- ผลผลิต จดัการแข่งขัน
กีฬาภูจองคัพต้านยาเสพตดิ
มีประชาชนสนใจส่งทีมเข้า
แข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 
20 ทีม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการสนาม
หน้าท่ีว่าการอ าเภอ 
นาจะหลวย และสนามหนา้
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนดเป็นพื้นที่
แข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยประชาชนที่สนใจและ 
ผู้มีส่วนร่วม 

220,000.00 
(2560:220,000.00) 
(2559:220,000.00) 
(2558:200,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 

220,000.00 
 

220,000.00 
 
 
 
 

220,000.00 
 
 
 

220,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี         
เป็นน้ าหนึ่ง         
อันเดียวกัน
และเกดิพลัง
เข้มแข็งในการ
ต่อต้าน 
ยาเสพตดิของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 376 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จัดการแข่งขัน
กีฬาไทย 
สี่เผา่ชาวคุ้ม
เทศบาลตา้น 
ยาเสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ  
ชุมชนกลางเมือง  
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2) 

เพื่อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยมีความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งอันเดียวกันของ
ชุมชน 

- ผลผลิต จดัการแข่งขัน
กีฬาไทยสีเ่ผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลตา้นยาเสพติด  
มีชุมชนสนใจส่งทีมเข้า
แข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 
20 ทีม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการสนาม
หน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า)
หรือตามที่เทศบาลต าบล       
นาจะหลวยก าหนดเป็นพื้นที่
แข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและผู้มี
ส่วนร่วม 

200,000.00 
(2561:200,000.00) 
(2560:200,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:228,000.00) 
(2557:228,000.00) 

 

200,000.00 
- 

200,000.00 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ชุมชนส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขนัเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี          
เป็นน้ าหนึ่ง        
อันเดียวกัน
และเกดิพลัง
เข้มแข็งในการ
ต่อต้าน          
ยาเสพตดิของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ปรับปรุงลานกีฬา
ชุมชนและ
ส่งเสริมกีฬา
ส าหรับชุมชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย                          
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีวัสดุกีฬาใช้
เข้าร่วมกิจกรรมเล่น
กีฬาเช่ือม
สัมพันธไมตรี
ระหว่างกัน 

- ผลผลิต ปรบัปรุงลานกีฬา
ชุมชนและส่งเสริมกีฬา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน 
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล              
นาจะหลวย หรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน 
หรือตามที่เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ประชาชน  
ที่สนใจ และผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 

80,000.00 
(2561:70,000.00) 
(2560:70,000.00) 
(2559:70,000.00) 
(2558:70,000.00) 
(2557:70,000.00) 

 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุกีฬาเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 
 
 
 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี          
เป็นน้ าหนึ่ง         
อันเดียวกัน           
มีสัมพันธไมตรี
ที่ดีระหว่างกัน
ของประชาชน
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 378 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ห้องเรียนวัยเก๋า  
วัยทีน วัยละอ่อน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

 1.เพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนใน
ชุมชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรม
พื้นที่สร้างสรรค์และ
เกิดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

- ผลผลิต เด็กและเยาวชน   
มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วง
ปิดภาคเรียน มีห้องเรียนท่ี
ส่งเสริมพัฒนา และทักษะ 
ด้านศิลปะ เช่น วาดภาพ 
ระบายสี ปั้นดินน้ ามัน ฯ 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(หลังเก่า) 
-กลุ่มเปูาหมาย 
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 100 คน 
 
 
 
 

- 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้มี
ความรู้ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้
มีความรู้ทักษะ
ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 379 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 To Be Number 
One 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมีพื้นท่ี 
ในการแสดงออกใน
เชิงสร้างสรรค์ และ
มีศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเด็ก
และเยาวชน 
 
 
 
 

- ผลผลิต  
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
-กลุ่มเปูาหมาย 
เด็ก และเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 

- 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย  
จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้มี
ความรู้ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 
 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้
มีความรู้ทักษะ
ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 380 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ฮีตสิบสอง 
คองสิบสี่  

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ตามประเพณี  
ฮีตสิบสอง  
คองสิบสี ่

- ผลผลิต จ านวนประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ตามประเพณี ฮีตสิบสอง  
คองสิบสี่ เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย        
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
อปท.ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวย 
 

- - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและมี
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชน
ตระหนักในการ
หวงแหน
วัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ 
อนุรักษ์  
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามและสร้าง
พลังความ
สมานสามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

 รวม 14 โครงการ   2,720,000.00 2,940,000.00 3,390,000.00 3,390,000.00 3,390,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 381 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ(เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อใหผู้้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยไดร้ับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายจุ านวนไม่น้อยกว่า 
800 คน:ปีผู้สูงอายุท่ีไดร้ับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี     
พ.ศ. 2561 จ านวน 924 คน 
(ปี พ.ศ.2559 มผีู้สูงอายุที่
ขอรับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 857 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคาร
ออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ 
- กลุ่มเปูาหมาย       
ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

8,000,000.00 
 

8,500,000.00 
 
 

9,000,000.00 
(2560:6,7,321,200) 
(2559:6,672,000.00) 
(2558:6,417,600.00) 
(2557:6,392,400.00) 

 

 

9,500,000.00 10,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ย 
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา     
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

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

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

แบบ ผ 02 
 

 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 382 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 สวัสดิการเบีย้ 
ยังชีพผู้พิการ        
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้พิการในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยได้รับเบี้ยยัง
ชีพอย่างท่ัวถึง 
 

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการจ านวนไม่น้อยกว่า 
120 คน:ปีจ านวนผู้พิการที่
จะไดร้ับเบีย้ยังชีพ 
ทีจ่ะไดร้ับ ปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 210 คน            
(ปี พ.ศ.2560 มผีู้พิการที่
ขอรับเบี้ยยังชีพ  
จ านวน 184 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคาร
ออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ 
 
 

2,054,400.00 2,465,280.00 2,958,336.00 
(2560:1,525,480.00) 
(2559:1,248,000.00) 
(2558:1,093,000.00) 
(2557:774,000.00) 

 
 

3,550,000.00 3,550,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา      
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ 
ผู้พิการลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
อยา่งทั่วถึง 
และพอใจใน
การบริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

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

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 383 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  - กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 384 
 

                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สวัสดิการผูปุ้วย
เอดส ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยไดร้ับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 

- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์จ านวน ไม่น้อย
กว่า 30 คน:ปีจ านวนผู้ปุวย
เอดส์ที่จะไดร้ับเบี้ยยังชีพ 
(ปี พ.ศ.2561 มผีู้ปุวยเอดส์
จ านวน 21 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคาร
ออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ 
- กลุ่มเปูาหมาย         
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 

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

 

156,000.00 

 

156,000.00 

 

156,000.00 156,000.00 เชงิปริมาณ 
1.ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา    
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ผู้ปุวยเอดส์ลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 
 
 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง 
และพอใจใน
การบริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

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

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 385 
 

                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนพ่ือการ
เลี้ยงดเูด็กแรก
เกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อจัดสวัสดิการ
พ้นฐานและเป็น
หลักประกันสิทธิขึ้น
พื้นฐานให้เด็กแรก
เกิดให้ได้รับการ
เลี้ยงดูที่มีคณุภาพ 
2.เพื่อเป็นการ
คุ้มครองทางสังคม
เพื่อลดความ 
เหลื่อมล้ า 
3.เป็นมาตรการให้
พ่อแม่น าเด็กเข้าสู่
ระบบบริการของรัฐ
เพื่อให้เด็กได้รับการ
ดูแลให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างเป็น
ระบบ 

- ผลผลิต 
- เด็กแรกเกิดตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจน
อายุครบ 6 ป ี
- เด็กท่ีมีคุณสมบตัิตาม
ระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด พ.ศ. 
2561,พ.ศ. 2562, 
พ.ศ..2563 
- เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้
น้อย 
(ข้อมูลเด็กแรกเกิด ณ วันท่ี 
30 ตุลาคม 2562 จ านวน 
316 คน) 

2,275,200.00 2,275,200.00 2,275,200.00 2,275,200.00 2,275,200.00 เชิงปริมาณ 
1.เด็กแรกเกดิที่มี
คุณสมบัติตาม
ระเบียบไดร้ับ
สวัสดิการ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
1.เด็กสามารถ
เข้าถึงบริการของ
ภาครัฐดา้น
สาธารณสุข 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2.ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

1.เด็กสามารถ
เข้าถึงบริการ
ของภาครัฐ
ด้าน 
2.เด็กมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(นาง
กมลวรรณ 
อุรักษ์) 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
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                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4.เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
แรกเกิดและปฐมวยั
มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าคญั 
ในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงวัย
อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 - กลุ่มเปูาหมาย      
เด็กแรกเกดิที่มีคณุสมบัติ
ตามระเบียบในเขตเทศบาล 
ที่เกิดตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2558 จ านวน 316 ราย 
 

        

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
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                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับบริการถ้วน
หน้า 

- ผลผลิต จ่ายเงินสมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
จ านวนประชาชนท่ีไดร้ับ
บริการไม่น้อยกว่า 7,000 
คน:ปี(ปี พ.ศ.2561 
ประชากรในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   
จ านวน  7,378 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
 
 
 

200,000.00 
(2561:180,000.00) 
(2560:180,000.00) 
(2559:190,000.00) 
(2559:180,000.00) 
(2558:170,500.00) 
(2557:160,000.00) 

 
 

180,000.00 189,000.00 
 

198,450.00 
 
 

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

ประชาชนทุก
คน ได้รับ
บริการตาม
นโยบาย
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

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

- 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนไดร้ับ 
บริการเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลง 
3.ปริมาณผู้ปุวยท่ี
เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

ชุมชนได้รับ
การสนับสนุน
การพัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
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                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ    
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน 
(อสม.)และประชาชน
ทั่วไป ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

       

 รวม  6 โครงการ   12,825,600.00 13,716,480.00 14,718,536.00 15,819,650.00 10,006,321.00    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.1แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารจดัการ
ขยะในครัวเรือน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

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

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

25,000.00 25,000.00 167,300.00 167,300.00 167,300.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดเก็บขยะ 
ให้ถูกวิธี เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 
 
 

ประชาชนรู้วิธี
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก าจัดวัชพืชอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ า
ห้วยซันให้สวยงาม
ชมน่ามอง 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม  
ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า 
ไม่น้อยกว่า:50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม  
 
 
 
 

100,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00)   
(2557:20,000.00) 

 
 

100,000.00 
 

 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน หัน
มาใส่ใจปรับภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บ
น้ าภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง 
เป็นเมืองน่าอยู ่
 
 
 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก าจัดวัชพืชอ่าง
เก็บน้ าห้วยโลก  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วย
โลกให้สวยงามน่าชม
น่ามอง 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท า
ความสะอาดอ่างเก็บน้ าใน
พื้นที่ จ านวน ไม่น้อยกว่า 
50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ      
อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 (2560:20,000.00) 

 

100,000.00 
  
 

100,000.00 
 
 

 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชน  
หันมาใส่ใจปรับ
ภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าภายใน
เขตเทศบาลให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง 
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร     
(วันพ่อแห่งชาติ) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลและ
จากแผนชุมชน 
ชุมชน ศรีพหรม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาล 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล ครบทั้ง 
7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า  50 คน  
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ     
ศาลาเอนกประสงคภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือพ้ืนท่ี
พัฒนาตามที่ชุมชนและ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชน
ภายในเขตเทศบาล  
 
 
 

70,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 

70,000.00 
 

 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันพ่อแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง (วันแม่
แห่งชาติ) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม) 

เพือ่ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 
7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงคภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือพ้ืนท่ีตามที่
ชุมชนและเทศบาลก าหนด
ร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

70,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 

70,000.00 
 

 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรมเมนทร
รามาธิบดศีรสีิน 
ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 
7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงคภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือพ้ืนท่ีตามที่
ชุมชนและเทศบาลก าหนด
ร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

- 70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับภูมิทัศนเ์ฉลิม
พระเกียรต ิ
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 
7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน   
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ    
ศาลาเอนกประสงคภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบล          
นาจะหลวย หรือพ้ืนท่ีตามที่
ชุมชนและเทศบาลก าหนด
ร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

- 70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภ า ย ใ น เ ข ต
เทศบา ลต าบ ล  
น า จ ะ ห ล ว ย  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย   
- สถานท่ีด าเนินการ    
ศาลาเอนกประสงคภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบล 
 นาจะหลวย หรือพื้นท่ี
ตามที่ชุมชนและเทศบาล
ก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

- 
 

70,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 

 
 

 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไป
ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ประกวดชุมชน 
น่าอยู่หมู่บ้าน
สวยงาม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และแข่งขันความ
สวยงามในชุมชน 
2.เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคี ดูแล
ชุมชน  
3.เพือ่ให้เกิดการรัก
ชุมชนและท าให้
ชุมชนสวยงามน่าอยู ่
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ประกวด มีชุมชนเข้าร่วม
ประกวด ครบ 7 ชุมชน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
พื้นที่ด าเนินการภายในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือ  
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1  
ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันใต้      
และชุมชนห้วยซันเหนือ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
ส่วนร่วม           
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การประกวด
ชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านสวยงาม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
สามารถ
แก้ปัญหาด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ชุมชนได ้

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ลอกคลองระบาย
น้ าก าจัดขยะมูล
ฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกลู 
ให้หมดไป ท าให้
คลองระบายน้ า 
สะอาด ระบายน้ าได้
สะดวก 

- ผลผลิต ลอกคลองระบาย
น้ าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลภายในเขตเทศบาล 
 จ านวน 1 ครั้ง: ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนชัยสุชัยสุวรรณหรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และผู้ใช้
ถนนชัยสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ลอกคลอง
เป็นไปตามแบบ
แปลนแผนผังและ
รายการที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

คลองระบาย
น้ าสะอาด 
ระบายน้ าได้
สะดวก สิ่ง
ปฏิกูลถูกก าจดั
หมดไป 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 400 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.จัดหาสถานท่ี
ก าจัดขยะ 
2.จ้างเหมาบริการ
เก็บขยะ 
3.จัดหาถังขยะ 
4.การจัดการขยะ 

- ผลผลิต  
1. ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 
2. ค่าจ่างเหมาบริการ  
เก็บขยะ 
3. ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ 
4. ค่าจัดซื้อถังขยะ 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือนอกเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับบริการ 
 
 
 

2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 เชิงปริมาณ 
1.การบริหาร
จัดการขยะ 
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างใน
ชุมชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 

เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
การบริหาร
จัดการขยะ
ก าจัดขยะ
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 401 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 การศึกษา วิจัย
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจาก
ขยะมูลฝอย      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาอัตราการ
เกิดองค์ประกอบและ
คุณสมบัติของมูลฝอย
และระบบจัดการมูล
ฝอยของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี 
ในปัจจุบัน 
2.เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการ
มูลฝอยรวมถึง
โครงสร้างรูปแบบการ
จัดการมูลฝอย        

- ผลผลิต 
1.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ทราบข้อมูลสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีแท้จริงเป็นข้อมูล
ส าหรับการตดัสินใจ  
2.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีทางเลือกในการจดัการมลู
ฝอยท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
พื้นที่บริการ  
3.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีงานวิจัยด้านการจัดการมลู
ฝอยโดยใช้เตาเผาขนาดเล็ก
ประหยดัพลังงานปลอด
มลพิษร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 

300,000.00 
 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การวิจัยเป็นไป
ตามก าหนดเวลา
และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

การบริหาร
จัดการขยะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 402 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 403 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารเตาเผา
ขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารเตาเผา
ขยะเป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 404 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างอาคาร
และลานคอนกรีต
คัดแยกขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมชุมชน
ต าบล) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคาร
และลานคอนกรีตคัดแยก
ขยะ ขนาดกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารลาน
คอนกรีต 
คัดแยกขยะ  
เป็นไปตาม
คุณสมบัต ิ
ที่ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารลาน
คอนกรีต 
คัดแยกขยะ  
เป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อพัฒนาพื้นทีให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทน 
และการปศุสตัว์ โดย
มีแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานการ
เรียนรู ้
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
 
 

- ผลผลิต 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย หรือตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
-กลุ่มเปูาหมาย 
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
ยางพาราและปาลม์น้ ามัน 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.มีศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
จ านวนไม่น้อยกว่า
1  แห่ง 
2.มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานเพิ่ม
มากขึ้น จ านวน 1 
แห่ง 
 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นมีมีแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3.เพื่อเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบ เป็นศูนย์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับเกษตรเครือข่าย 

3.เกษตรกรในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
4. ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ
เข้าศึกษาศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชน
สามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าเกษตร
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

  

 รวม 14 โครงการ   4,387,600.00 4,897,600.00 4,897,600.00 4,897,600.00 4,897,600.00    

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษุ์พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมาร ี
 

1.เพื่ออนุรักษุ์
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นที่ก าลัจะสูญ
พันธุ ์
 2.ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
 

- ผลผลิต องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม 
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
และด าเนินการในงานส ารวจ
และจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ปีละ 1 
ครั้ง,ประสานเครือข่ายการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย 5 
เครือข่าย ,ร่วมกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรต าบล 1 
แห่ง และแต่งตั้งสมาชิกงาน
ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างน้อย           
10 คน 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.สมาชิกงาน
ส ารวจและจดัท าา
นข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเกิด
จิตส านึกรัก
ทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

1.เทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็น
ปัจจุบัน 
2.ประชาชน
เกิดจิตส านึก 
รัก  หวงแหน
ทรัพยากร
ท้องถิน่ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นาง
กมลวรรณ 
อนุรักษ์) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3.เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรักทรัพยากร
และเห็นคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้ับประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 รวม 1 โครงการ   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00    

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม “เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่
ใจการเลือกตั้ง” 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบอบ
การเมืองการปกครอง 
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ระชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
3.ประชาชนรู้จักเลือก
ตัวแทนเข้าท างานท่ีมี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง 
4.ประชาชนมีความ
เข้าใจวิธีการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
 
 

- ผลผลิต  หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 80 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

20,000.00 
(2559:20,000.00) 

 

20,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมฝึกอบรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และการ
เลือกตั้ง 

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

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 410 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดกิจกรรมตาม
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการ
ปกปูองสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
(นโยบาย
กระทรวงมหาด 
ไทย) 

เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการ
จัดท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่อง 
ในการปกปูอง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ โดยเฉพาะ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ท า
ให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ปรองดองในหมู่คณะ 

- ผลผลิตจดัท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคญัของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม:100คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 

500,000.00 
(2560:500,000.00 
(2559:100,000.00) 
(2558:20,100.00) 
(2557:30,000.00) 

 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  20 
เชิงคุณภาพ 
2.ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

องค์กรภาค
ประชาชน 
มีส่วนร่วมใน
การจัดท า
โครงการ 
อันเกี่ยวเนื่อง 
ในการปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 
โดยเฉพาะ 
สถาบัน
พระมหากษตัริ
ย์  ท าให้เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.น.ส.ปิยะมาศ  
สุวรรณา 
2.น.ส.นิภาภรณ์ 
ปรือทอง) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 411 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ฝึกอบรม
กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และ 
เสรมิสร้างธรร
มาภิบาล(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบล) 

1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานเทศบาลฯ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ตาม พรบ.วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2533 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย น าหลัก 
ธรรมาภิบาล มาใช้
ในการบริหารงานใน
หน่วยงาน 

-ผลผลิต เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 
-สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด  
-กลุ่มเปูาหมาย  
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเข้าร่วม 
ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติ
รัฐ นิติธรรม และ
ธรรมาภิบาลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

หน่วยงานของ
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
เป็นหน่วยงาน
ที่มีการ
บริหารงาน
อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
และหน่วยงาน
ปราศจากการ
ครหาการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบใน
หน่วยงาน 

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

 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 412 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดงานวัน
เทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

1.เพื่อให้มีกิจกรรม
ร าลึกถึงวันจัดตั้ง
เทศบาลและ
ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมได้มารบัทราบ
ผลการด าเนิน
กิจการของเทศบาล 
2.เพื่อใหพ้นักงานได้
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้น ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่
รองรับการบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต จดักิจกรรมงาน 
วันเทศบาล ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มสี่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน:
ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลหรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 
 

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

 

40,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

60,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่ม 
ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้บริการของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 

ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วม 
ได้มารับทราบ 
ผลการด าเนิน
กิจการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.นาง
กนกวรรณ 
มุลน้อยสุ) 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 413 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเสยีภาษีทุก
ประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษ ี

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

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

 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
เสียภาษี มี
แรงจูงใจในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีทุก
ประเภทของ
เทศบาลใหส้ามารถ
จัดเก็บภาษไีดต้าม
เปูาหมาย 

- ผลผลิต ผู้ประกอบการผูม้ี
ส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
หรือตามที่ก าหนดให้เป็น
สถานท่ีด าเนินการ  
- กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ี
สนใจทั่วไป และผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 

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

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 
 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
เสียภาษี มี
แรงจูงใจในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงระบบ 
แผนที่ภาษ ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษี ให้
สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงระบบ
แผนที่ภาษี จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ภายใน
เขตบริการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจ านวน 7 
ชุมชน  
- กลุ่มเปูาหมาย ครัวเรือน
หรือพ้ืนท่ีที่อยู่ในเขตการ
จัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

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

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับปรุง 
ระบบแผนทีภ่าษี
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการช าระ
ภาษี 

กองคลัง 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อบรมเพื่อ
ปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย ระบบบัญชี
กองคลัง /ประชาชนท่ีมาใช้
บริการเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับปรุง
ระบบบัญชีด้วย
ระบบ
คอมพิวเตอร์
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการบริการ 

กองคลัง 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการองค์กร
และการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติหนา้ที่
และการให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
- กลุ่มเปูาหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 

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

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

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

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชนและ
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ี
พัฒนาเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ   
การจัดท า 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับชุมชน
ต าบล) 
 
 

1. เพื่อให้ความรู้ใน
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท า
แผนพัฒนาโครงการ
ที่เป็นการบริการ
สาธารณะ 
2.เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ของภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ให้เข้าใจ
อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล 
3.เพื่อการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารบูรณาการ
แผนทุกระดับ ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ผลผลิต   
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
ระดับชุมชน 
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับ
ชุมชนต าบล 
 โดยประชาชนและผู้มีสว่นร่วม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 คน : 1  
ครั้ง : ปี  
- สถานที่ด าเนินการ    
- ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 
 -  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือ ตามที่เทศบาล
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผน และคณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
คณะอนุกรรมการแผนพฒันา และผูม้ีส่วนร่วม 

55,000.00 
(2559:40,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:10,000.00) 

 

55,000.00 
 
 

55,000.00 
 
 

55,000.00 
 

55,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.กรรมการและ 
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
ประชุมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.จัดท าแผนพัฒนา
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วม ใน
การจัดท าแผน 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และ
แผนการ
ด าเนินงาน 

งาน
วิเคราะห ์
นโยบาย
และแผน/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.น.สประไพ
ศรี ดาราพนัธ ์
2.น.ส.ปุณยนุช 
นาค ามูล 
3.น.ส.นิตยา
ใหญ่รัก 
3.น.ส.ธมกร 
จันทร์อร่าม   
4.นายเลอศกัดิ์ 
อนุภกัดิ ์

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1.เพื่อท าความสะอาดและ
ดูแลความเรียบร้อยภายใน
ส านักงานและอาคาร
ประกอบอื่น ๆ ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

- ผลผลิต  จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 คน : ปี 
- สถานที่ด าเนินการ    
ส านักงานเทศต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและอาคารประกอบอื่น ๆ 
 

 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารส านักงานมีความ
สะอาดและเรีบบร้อย
เพิ่มข้ึน 20 
เชิงคุณภาพ 
2.การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและอาคาร
ประกอบอื่น ๆมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

1.งานพัสดุ 
2.งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

12 เงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ
(สถานที่กลาง) อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นสถานที่กลาง 
ท าหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอกดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า 
หลักเกณฑ์และวิธการในการ
ขอรับความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ  

- ผลผลิต  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) 
อ าเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 1 แห่ง : ปี 
- สถานที่ด าเนินการ    
อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือ
การจัดจ้างต้ังอยู่ห้องประชุมท้องถ่ิน 
อ าเภอนาจะหลวย บริเวณหน้าที่ว่าการ
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนในเขตอ าเภอนาจะหลวย 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ
(สถานที่กลาง) อ าเภอ  
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 1 
แห่ง  
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือร้อยละ 70 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่
อ าเภอนาจะหลวย 
ทั้ง 7 แห่ง มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ 

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 อุดหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อท าการบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบสา
ธารณภัยให้การ
สังคมสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยากเดือน
ร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส
โดยเฉพาะในถ่ิน
ทุรกันดาร ตลอดทั้ง
ในท้องที่ท่ัวไปและ
ในชุมชนตามความ
จ าเป็นส่งเสรมิสุข
ภาสพอนามัยและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

- ผลผลิต   
อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  
- สถานท่ีด าเนินการ    
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี หรือ
ตามที่ส านักงานเหล่ากาชาด
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนภายในอ าเภอ 
นาจะหลวย 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ประชาชน
ภายในอ าเภอ 
นาจะหลวย 
 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ประกวดค้าขวญั
ต่อต้านการทุจริต 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ต าบล ) 
 
 

เป็นการสร้าง
จิตส้านึกแก่เด็กและ
เยาวชนในการ
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 
 
 

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

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต้าบลนาจะหลวย
มีส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
เชิงปริมาณ 
2.เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต้าบลนาจะหลวย
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลตา้บล          
นาจะหลวย     
มีจิตสา้นึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
 

งานนิติการ
และ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 

เพื่อให้
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด้าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย ก้าหนด  
 

-ผลผลิต  กิจกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ  
ไม่น้อยกว่า  50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
-เปูาหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบล นาจะหลวย หรือผู้ที่
อาจต้องเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสด ุ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัด ุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัด ุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้ที่ไดร้ับค้าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุใน
แต่ละต้าแหน่ง
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
ของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด้าเนินการไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย ก้าหนด 
มากขึ้น 
 

งานนิติการ
และ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรม              
การการป้องกันการ
ทุจริตและเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน
เทศบาล 
 

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

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ปูองกันการทุจริต 
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
2.มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
เครือข่ายการปูองกัน
การทุจริตเทศบาล
ต าบล   นาจะหลวย 
เชิงปริมาณ 
2. ประชาชนมีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
 

เทศบาลตา้บล
นาจะหลวย
ห่างไกลการ
ทุจริต 
 
 

งานนิติการ
และ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 รวม 16 โครงการ   1,805,000.00 1,913,000.00 1,973,000.00 1,973,000.00 1,983,000.00    

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ให้แก่ประชาชน 
 

- ผลผลิต ตดิตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV จุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุดจ านวนจุดที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2 จุด :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ         
1.สี่แยกถนนวิเศษโกสินทร ์
2.สี่แยกถนนวิสูตร 
โยธาภิบาล 10 
3.เสาไฟหน้า 
4.บริวเณตลาดสด 4 ตัว 
5.สี่แยกถนนวิสูตร 
โยธาภิบาล 5 
6.สี่แยกบ้านสมศรลีะออกศร ี
7.หน้าปั๊มน้ ามันเรืองภัทร
พงษ์ 
8.แยกถนนชัยสุวรรณ 
 

1,200,000.00 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 
 

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

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1   9.สี่แยกถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 2 
10.สี่แยกชุมสายโทรศัพท ์
11.หน้าที่ว่าการอ าเภอ 
นาจะหลวย 
12.หน้า ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามฮัธยาศัย  
13.หน้าธนาคารออม 
สินหลังเก่า 
จุดติดตั้งกล้องสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และผู้ใช้บริการถนน 
 

        

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปูองกัน
ปราบปราม 
และฟื้นฟูผูต้ิดยา
เสพติด 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อพัฒนาจิตใจผู้
เข้ารับการบ าบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติด 
 

- ผลผลิตด าเนินการส่งผูต้ิด
ยาเสพตดิในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ไปบ าบดั
และฟื้นฟูสภาพที่ศูนย์บ าบัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า5 คน: ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ผู้ทีส่นใจ
เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

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

เกิดจิตส านึก
ต่อต้านยา 
เสพติดของ 
ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อบริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

- ผลผลิต ตั้งจดุตรวจรอง
จ านวน3 จุด:ปี(ปี พ.ศ.2559
ช่วงตั้งจุดตรวจ ไมม่ี
อุบัติเหตุทางถนน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบ้านห้วยโลก
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 
(2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลางถนนทาง
หลวงชนบท4029 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้สัญจร 
ไป-มา 
 

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

 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 
ปีใหม่เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนใช้ 
บริการจดุตรวจ
สะดวกและเกดิ
ความปลอดภัย 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อบริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- ผลผลิต ตั้งจดุตรวจรอง
จ านวน3 จุด:ปี 
(ปี พ.ศ.2559ช่วงตั้งจุดตรวจ 
ไม่มีอุบัตเิหตุทางถนน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบ้านห้วยโลก
ถนนสายหลัก  
ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

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

 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 

ประชาชนใช้ 
บริการจดุตรวจ
สะดวกและเกดิ
ความปลอดภัย 

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

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับ
สาธารณภัย 
ในชุมชน(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้  
มีความช านาญระงับ
สาธารณภัย และ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย 
 

- ผลผลิต ฝึกการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงข้ันต้น จ านวนผู้มี
ส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า  
50 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

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

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

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.จ่าสิบเอก
ณรงค์  
กะตะศิลา 
2.นายสังคม 
เสนค าสอน 
3.น.ส.นิตยา
ใหญ่รัก) 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติการตาม
แผนปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากร 
อาสาสมัคร ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 
 

- ผลผลิต 
ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติการตามแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
จ านวนผู้มสี่วนร่วม  
ไม่น้อยกว่า 30 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ  
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

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

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

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.จ่าสิบเอก
ณรงค์  
กะตะศิลา 
2.นายสังคม 
เสนค าสอน 
3.น.ส.นิตยา
ใหญ่รัก) 

 
 

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 431 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อใหอ้าสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมมี
ความรู้และมีทักษะ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- ผลผลิต จดัอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ส าหรับ เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์สมาชิก อปพร. 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีส่วนร่วมจ านวน
ไม่น้อยกว่า 80 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นสถานท่ีศึกษา 
ดูงาน  
 
 

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

 

300,000.00 
 

 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 

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

อาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย 
มีความรู้และ 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ 
อนุภกัดิ ์
2.นายบุญพ็ง 
เอ้โทบุตร) 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมายสมาชิก  
อปพร. ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.)ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความมุ่งมั่นและ
เสียสละ 
3.เพื่อสร้างความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
สามัคคีในองค์กร 

- ผลผลิตฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร. และจดักิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน
วัน อปพร.วันท่ี 22 มีนาคม
ของทุกปี จ านวนอปพร.ที่มี
ส่วนร่วมปลีะ 150 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด  
- กลุ่มเปูาหมายอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
 

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

 

300,000.00 
 

 
 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 

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

1.การปฏิบัต ิ
หน้าที่งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั             
มีประสิทธิภาพ     
เพิ่มมากขึ้น 
2.อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจในที่
จะปฏิบัตหิน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่น
และเสียสละ 
3.อปพร.มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
ความสามัคคีใน
องค์กร 

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ 
อนุภกัดิ ์
2.นายกรวิทย์ 
สิมมา 
3.นายบุญพ็ง 
เอ้โทบุตร) 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4.เพื่อให้ทราบถึง 
แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 การฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัร่วม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให ้
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- ผลผลิต ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จ านวนอปพร.ที่รับการ
ฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
จุดเตือนภัยในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
 - กลุ่มเปูาหมาย  
อปพร.สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

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

 

50,000.00 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

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

อาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีความรู้และ 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
1.จ่าโขง 
2. 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อรณรงคส์่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย
ให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานราชการใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 

- ผลผลิต อบรม เดินรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
แจกสติ๊กเกอร์ จ านวนผูม้ี
ส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 80 
คน:ครั้งท่ีรณรงค:์ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
 จัดขบวนรณรงค์ตาม
เส้นทางหลวง 2248 หรือ
ทางหลวง ชนบท 4029  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

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

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคด ี
การไม่ปฏิบัตติาม
กฎจราจรของ
ประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
วินัยและปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

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

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ติดตั้งสญัญาณ
จราจรบริเวณจุด
เสี่ยง (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชมุชนต าบล
หรือระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ชุมชนศรี
พรหม ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยโลก) 
 
 
 
 

เพื่อช่วยให้
การจราจรสะดวก
ช่วยลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

 

-ผลผลิต 
ติดตั้งสญัญาณจราจรบริเวณ
จุดเสีย่งตอ่การเกดิอุบัติเหตุ
ในเขตเทศาลต าบล 
นาจะหลวย  จ านวนถนนท่ี
ติดตั้งไม่น้อยกว่า 2สาย: ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
บริเวณแยกถนนวสิูตรโยธาภิ
บาล1ชุมชนศรีพรหม 
-ถนนวสิูตรโยธาภิบาล 
บริเวณแยกถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6 
- แยกนางสมร คันนา ชุมชน
ห้วยโลก 
- แยกนางวันทอง ครองยุทธ 
ชุมชนห้วยโลก 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.มีไฟสญัญาณ
การ จราจรที่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนท่ี
สัญจรไป-มามี
ความปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

มีสัญญานไฟ
จราจรได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชนและ
สถานท่ีเสีย่ง
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจรได ้

ส านัก
ปลัดเทศบา
ล 
พี่จ่าณรงค ์

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - แยกธนาคาร ธกส. ชุมชน
ห้วยโลก 
-บริเวณแยกทีเ่สี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและใกล้เคียง
ได้รับประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ฝึกอบรม อปพร. 
เนื่องในวัน  
อปพร.เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพือส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายผลเรือน 
(อปพร.)ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
มุ่งมั่นและเสียสละ 
3.เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และความสามคัคีใน
องค์กร 

-ผลผลิต 
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และ
จัดกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
เนื่องในวัน อปพร. วันท่ี 22 
มีนาคม ของทกุปี จ านวน 
อปพร.ที่มีส่วนร่วมปีละ 150 
คน 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

-กลุ่มเปูาหมาย  
อาสาสมัตรปูองกันฝาุยผล
เรือนสังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
 

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

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้ส่วน
ร่วมเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1.การปฏิบัติ
หน้าท่ีงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
2.อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจใน
ที่จะปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วย
ความมุ่งมั่น
และเสียสละ 
3.อปพร.มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
ความสามัคคีใน
องค์กร 

งานปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
(1.จ่าสิบ
เอกณรงค์ 
กะตะศลิา) 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการ
ปูองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิจังหวัด
อุบลราชธานีตาม
โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิจังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อลดปัญหาการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
จังหวัดอุบลราชธานี 
2.เพื่อลดการแพร่
ระบาดยาเสพติดพ้ืนท่ี
ตอนในทุอ าเภอ 
3.เพื่อส่งเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี
การเฝูาระวังตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
4.เพื่อสร้างภูมคิุ้มกัน 
ลดปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะเยาวชน 
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิ และ
อบายมุขอ่ืนๆ 

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์
อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด จ านวน 30,000 บาท  
(ปี พ.ศ.2558 จบัผู้ต้องหาคดี
ยาเสพติดได้จ านวน 176ราย) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ครอบคลุมอ าเภอทุกแห่ง
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
หรือตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย 

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

 

40,000.00 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับ
การอุดหนุนปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม  
การจัดกิจกรรม
ของจังหวัด
อุบลราชธาน ี
ด้านการ
ปราบปราม
บ าบัดรักษา 
และปูองกัน 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภกัดิ ์
2.นายบุญเพ็ง  
เอ้โทบุตร) 

 รวม 13 โครงการ   2,380,000.00 2,380,000.00 2,380,000.00 2,380,000.00 2,380,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 441 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดจราจร 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อลดปัญหา
การจราจรภายใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 

- ผลผลิต การจัดจราจร
ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 4 
ครั้ง : เดือน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การจัดจราจร
เป็นระเบียบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2.อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและการใช้
รถใช้ถนนของ
ประชาชน 

งานปูองกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายสราวุธ  
อนุภกัดิ ์
2.นายบุญเพ็ง  
เอ้โทบุตร) 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 1 โครงการ   50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00    

แบบ ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 442 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน 
คสล. 
พร้อมฟุตบาต 
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาลจากถนน
ทางหลวง 2248  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

- ผลผลิต ก่อสร้างถนนคสล.ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล จากถนนทาง
หลวง 2248 เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยเช่ือมต่อถึงสะพาน 
พรประชาเขตเทศบาลภูจอง 
นายอย(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานที่ด าเนินการถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถนนจากทางหลวง 
2248 เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย บ้านศรีพรหม หมู่ที่ 10 
บ้านกลางเมือง หมู่ที ่11 ถึง
สะพานพรประชาเขตเทศบาลภู
จองนายอย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยแล
เทศบาลภูจองนายอยได้ใช้
ประโยชน ์
 

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 รวม  1  โครงการ   5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00    

แบบ ผ 02/1 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 443 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เอื้ออ านวยประโยชน์
ต่อการบริการ
ประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีใน
การบริการประชาชน
และปูองกันการทุจรติ
ปลอมแปลงเอกสาร
ด้านงานทะเบียน
ราษฎร 
 
 
 
 

- ผลผลิต 
เครื่องท าลายเอกสารแบบ
ท าลาย 10 แผ่น (ตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 
 มีคุณสมบัติ ดังนี ้
- ท าลายไดค้รั้งละ ไม่น้อย
กว่า 10 แผ่น 
- ขนาดกระดาษท่ีย่อยไม่
กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร   
จ านวน 1 เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 444 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 งานนิติการ
และสญัญา 

แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 445 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
- 
 
 
 
 
- 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

 
11,000.00 
 
 
 
180,000.00 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 446 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

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

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

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 447 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อบริการ
ประชาชนให้มีความ
สะดวกในการใช้สอย 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต ค่าจดัซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์สีขาว
รายละเอียด ดังนี ้
- แผ่นโต๊ะหรือผิวส่วน
บนสุด(Top)ผลติจากไม้ 
Particle Bord หน้าโตะ๊
ปิดผิวแผ่นพลาสติกลามิ
เนต(Formica Laminate)
ปิดขอบ PVC Edge หนา 
2 มิลลิเมตร 
- แผ่นพลาสติกลามิเนต
(Formica Laminate)ทน
ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 
50 องศาเซลเซียส มีผิวลื่น 
ท าความสะอาดง่าย 
- โครงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม(Chromium) ขา
โต๊ะพับเก็บได ้
- ปรับระดับไดต้ามความ
เหมาะสมของพื้นที ่
 
 
 

100,000.00 
(2558:100,000.00) 

 

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

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 448 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     - ขนาด กว้าง75x ยาว 
180x สูง 75เซนติเมตร 
จ านวน 40 ตัว ตัวละ 
2,500 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 449 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อรองรับการ
บริการประชาชน
อย่างทั่วถึงสะดวก
ในการใช้สอยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ  เก้าอี้บุนวม 
ขาเหล็ก จ านวน  100 ตัว  
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 450 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อการบริหาร
จัดการงาน
ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
ให้มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ โต๊ะไม้แท้พร้อม
เก้าอี้ มีพนักพิง จ านวน  1  
ชุด ประกอบด้วย 
1. โต๊ะไม้แท้ ขนาด 
85x190x80 ซม.        
จ านวน 1 ตัว 
2.เก้าอี้แบบพนักพิง  
ขนาด 40x50x100 ซม.        
จ านวน 8 ตัว 
สถานท่ีด าเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์        
ส านักปลดัเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

- 24,000.00 - - - งานประชา 
สัมพันธ์/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 451 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน
ด้านงานทะเบียน
ราษฎรได้อย่าง
สะดวก  
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริหาร
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานทะเบียน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 22,000.00 22,000.00 22,000.00 งานทะเบียน
และบัตร/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 452 
 

 
       บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อความเหมาะสม
ในงานพระราชพิธี
และกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ  เต็นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4 * 8 เมตร พร้อม
โครงสร้างเหล็ก  
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 150,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 งานพัสดุ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 453 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน
ด้านงานทะเบียน
ราษฎรได้อย่าง
สะดวก  
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริหาร
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานทะเบียน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 22,000.00 - - - งานธุรการ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 454 
 

 
       บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
ของส านักงาน
เทศบาลต าบลฃ 
นาจะหลวย 

- ผลผลิต จดัซื้อรถยนต์
ส่วนกลางรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซ ีขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง/ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับ
ประโยชน์จากบริการด้าน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 787,000.00 787,000.00 787,000.00 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 455 
 

 
       บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน  
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชน 
 
 

- ผลผลิต จดัซื้อพัดลมแอร ์
ขนาดแรงดันไฟฟูา 220 
โวล์ ขนาดความถี่ 50 Hz 
ก าลังไฟ 360 วัต  
จ านวน 2 เครื่อง 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับ
ประโยชน์จากบริการด้าน
การปฏิบัติงาน 
 

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

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 456 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีพัดลม
เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนและใช้ใน
กิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริการประชาชน 

- ผลผลิต  เก้าอี้พลาสติก 
จ านวน  500 ตัว ตัวละ 
350  บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
 กองช่าง ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย      
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 457 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อการบริหาร
จัดการงาน
ประชาสมัพันธ์และ
งานพัสดุส านัก
ปลัดเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

-ผลผลิต คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน    
ผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 21,000.00 - - - งาน
ประชาสมัพั
นธ์/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 458 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อการบริหาร
จัดการงาน 
วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
ส านักปลดัเทศบาล
ให้มปีระสิทธิภาพ 

-ผลผลิต คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน    
ผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,000.00 - - - - งาน 
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
/ส านักปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 
03 
 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 459 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อการบริหาร
จัดการงานบุคลากร 
 2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริหารประชาชน 

-ผลผลิต จดัซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน    
ผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,000.00     งาน
บุคลากร/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 460 
 

         
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1มีตู้จัดเก็บเอกสาร
งานบริหารงาน
เทศบาล 
2. เกิดความสะดวก
ในการค้นหาเอกสาร
3. ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต ตูเ้อนกประสงค์ 
จ านวน 1  หลัง 
หลังละ 10,000 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ         
ส านักปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปาหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการ งาน
พัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 - - - - งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 461 
 

       
        บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์ใช้งาน
พัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริการประชาชน
และสวสัดิการสังคม 

-ผลผลิต เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย 
 รองรับการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย งาน
นโยบายผู้บริหาร อ าเภอ/
จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 - - - - งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 462 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 บริหารงานท่ัวไป   
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

1.เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการของ
ส านักปลดัเทศบาล 
2.เพื่อรองรับ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการ 

-ผลผลิต กาต้มน้ าไฟฟูา
ดิจิตอล ขนาดบรรจุ 14 
ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติดังนี ้
1.ตั้งอุณหภูมไิด้ 40-100 
อาศาเซลเชียล  
2.ตัดไฟอัตโนมัตเิมื่อร้อน
จัดหรือน้ าแห้ง 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักปลดัเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,500.00 - - - - งานธุรการ 
งานพัสดุ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 463 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อการบริหาร
จัดการงานธุรการมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริหาร
ประชาชน 

- ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
สถานท่ีด้าเนินการ                    
งานธุรการ ส านักปลัด 
เทศบาล 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000.00 - - - - งานธุรการ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 464 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อการบริหาร
จัดการงาน
ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
ให้มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ โต๊ะไม้แท้พร้อม
เก้าอี้ มีพนักพิง จ านวน  1  
ชุด ประกอบด้วย 
1. โต๊ะไม้แท้ ขนาด 
85x190x80 ซม.        
จ านวน 1 ตัว 
2.เก้าอี้แบบพนักพิง  
ขนาด 40x50x100 ซม.        
จ านวน 8 ตัว 
สถานท่ีด าเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์        
ส านักปลดัเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

24,000.00 - - - - งาน
ประชาสมัพันธ์/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 465 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อการบริหาร
จัดการงาน
ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยให้
มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ  
ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ช้ัน 
ขนาด กว้าง 91.7      
ยาว 45.7 สูง 183 ซม. 
จ านวน 5 หลัง ๆ           
หลังละ 6,000 บาท  
สถานท่ีด าเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์  
ส านักปลดัเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 งาน
ประชาสมัพันธ์/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 466 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 บริหารงานท่ัวไป 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อการบริหาร
จัดการงานทะเบยีน
และบัตรของ
เทศบาลต าบล     
นาจะหลวยให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 467 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 บริหารงานท่ัวไป 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อรองรับการ
บริการประชาชน
ที่มารับบริการงาน
ทะเบียนและบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ เก้าอี้แถว 4 ท่ีนั่ง 
จ านวน 4 ชุด ชุดละ 
3,500 บาท 
สถานท่ีด าเนินการ 
งานทะเบียนและบัตร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000.00 - - - - งานทะเบียน
และบัตร/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 468 
 

 
        บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 บริหารงานท่ัวไป 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 ชุด ชุดละ 
6,500 บาท 
สถานท่ีด าเนินการ 
งานทะเบียนและบัตร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,500.00 - - - - งานทะเบียน
และบัตร/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 469 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับส านักงาน  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
งานนิติการและสญัญา   
ส านักปลดัเทศบาล 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,000.00 - - - - งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 470 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ เครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens  
จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ
ดังนี้                      
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์
เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดโีอ 
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ
DLP 
3.ระดับ SVGA  และ XGA 
เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True 
4.ขนาดก าหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขั้นต่ า 
 (ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

42,500.00 - - - - งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 471 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ  เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 1 kVA มีก าลังไฟฟูา
ด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 
kVA(600 Watts)  สามารถ
ส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า   
15 นาที จ านวน  5 เครื่อง 
เครื่องละ 6,000 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 - - - - งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 472 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 บริหารงานท่ัวไป 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อการบริหาร
จัดการงานคลัง 

-ผลผลิต คอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ 
ส าหรับประมวลผล จ านวน 4 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง ส านักงานเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,000.00 - - - - กองคลัง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 473 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 บริหารงานท่ัวไป 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อการบริหาร
จัดการงานคลัง 

-ผลผลิต คอมพิวเตอร์      
โน้ตบุ๊ก  จ านวน 1 เครื่อง   
ส าหรับประมวลผล         
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง ส านักงานเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,000.00 - - - - กองคลัง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 474 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

1.เพื่อการบริหาร
จัดการงานธุรการ
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
การบริหาร
ประชาชน 

- ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุ
ลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง ส านักงานเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000.00 - - - - กองคลัง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 475 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด  36,000  บีทียู      
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)จ านวน 2 เครื่อง  
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง ส านักงานเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 94,000.00 94,000.00 94,000.00 กองคลัง 

 แบบ ผ 
03 
 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 476 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 บริหารงานท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

ผลผลติ   เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตั้งโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุ
ลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ส านักปลัดเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

- 22,000.00 - - - งานพัฒนา
ชุมชน
และสัวสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในกิจการ
เทศบาลต าบล  
นาจะลวย 

ผลผลติ   โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 
หน้า 10 ขาสิงห์(สีแดง) 
จ านวน 1 ชุด(นอกเหนือบัญชี
ราคากลางครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย 

- - 22,500.00 - - งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม  34 โครงการ     708,500.00 731,000.00 1,721,500.00 1,852,000.00 1,852,000.00  

 แบบ ผ 
03 
 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 477 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือ
ช่างให้ในงานช่างใน
การแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 

-ผลผลิต เครื่องตัด
คอนกรีตเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 9 แรงม้า ขนาด
ใบตัด 14 น้ิว – 16 น้ิว  
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง เทศบาลต าบล      
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ถนน
ภายในเขตเทศบาลได้
ด าเนินการแกไ้ขและ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 กองช่าง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 478 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์        
งานบ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

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

- 47,500.00 - - - กองช่าง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 479 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

-ผลผลิต   เลื้อยยนต์      
(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) 
ขนาด  ไม่เกิน  1  แรงม้า  
จ านวน 2 เครื่อง          
เครื่องละ  7,500  บาท 
(นอกเหนือบัญชีครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
-เปูาหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 15,000.00 - - - กองช่าง 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 480 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์        
งานบ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

-ผลผลิต    
1.เป็นเครื่องสูบน้ า แบบหอย
โข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน สูบ
น้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที  
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
หรือขนาดปรมิาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 160 ซี.ซี 
3.สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตาม
ปริมาณที่ก าหนด 
4.ส่งน้ าไดสู้งไม่น้อยกว่า 9 
เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่อง
สูบน้ าและของเครื่องยนต์ครบ
ชุดพร้อมใช้งานได ้
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล      
นาจะหลวย 
-เปูาหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 

- 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 กองช่าง 

 รวม  4  โครงการ     34,000.00 136,700.00 74,200.00 74,200.00 74,200.00  

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 481 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อจัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานเอกสาร 

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

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

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 482 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1.เพื่อใช่ในการ
ติดต่อราชการ 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผลผลิต  จดัซื้อ
รถจักรยานยนต์  ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ   จ านวน 1 คัน  
-สถานท่ีด าเนินการ  
กองการศึกษา  เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
-เปูาหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 48,500.00 48,500.00 48,500.00 กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 483 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพื่อให้เด็กเล็ก
สามารถเรียนรู้และ
ท ากิจกรรมเรียนรู้ใน
ห้องได้เตม็ศักยภาพ 
2.เพื่อให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ผักผ่อนอย่าง
เพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก 
ปลอดโปร่ง 

-ผลผลิต   
เครื่องปรับอากาศ ขนาด  
36,000  บีทียู      
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)จ านวน 4 
เครื่อง (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมืองและศูนย์อบรม
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
-เปูาหมาย   
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมืองและศูนย์
อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด 
ศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 

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

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 484 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เด็กเล่น
เหมาะสมกับวัยใช้ใน
การเรยีนรู้เสรมิ
ประสบการณ์
พัฒนาการเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

-  ผลผลิตจดัซื้ออุปกรณ์
เด็กเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยจ านวนปลีะ 1 ครั้ง
รายการดังนี ้
  1) ชุดปืนปุายโครงเหล็ก 
จ านวน 3 ชุด 
 2) ชุดปื่นปุายเชือก   
จ านวน 2 ชุด 
 3) ชุดกระดานลื่นคู่
อุโมงค์ลอดคู่ จ านวน  
1 ชุด 
 4) ชุดมหาสนุก 
 จ านวน 3 ชุด 
 5) ชุดม้าหมุน 4 ท่ีนั่ง  
จ านวน 2 ชุด 
 6) ชุดราวโหนต่างระดับ 
จ านวน 2 ชุด 
 7) ชุดกระดานลื่น  
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 485 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     8) ชุดม้าโยกเยก จ านวน  
1 ชุด ( 12 ตัว)  
- สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดศรีพรม 
- กลุ่มเปูาหมาย  เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 486 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเล็กมีโต๊ะ
เก้าอี้ส าหรับ
รับประทานอาหารที่
ได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย 

-  ผลผลิต จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
ส าหรับรับประทานอาหาร
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 แห่ง  
จ านวน  22 ชุด  1 ชุด
ประกอบด้วยรายการดังนี ้
1) โต๊ะหน้าขาวลามิเนท 
ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 50 
ซม. ยาว 120 ซม.  
จ านวน 1 ตัว 
2) เก้าอี้จ านวน 6 ตัว 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรม 
- กลุ่มเปูาหมาย   
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 

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

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 487 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เพื่อจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ง่ายต่อการค้นหา 

- ผลผลิต จดัซื้อตู้เก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน 9 หลัง หลัง ตู้เก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน 
จ านวน 6 หลัง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
3 แห่ง 
- กลุ่มเปูาหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีที่จดัเก็บ
และรองรับประชาชน 
ที่มาใช้บริการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 81,000.00 
(2558:27,000.00) 

 

81,000.00 81,000.00 กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 488 
 

             บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน
ของกองการศึกษา 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริหาร
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานทะเบียน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 44,000.00 44,000.00 44,000.00 กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 489 
 

             บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

1.เพื่อเสรมิสรา้งสุข
นิสัยที่ดีแก่เด็กใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย 
2.เพื่อเสรมิสรา้ง
สุขภาพและอนามัย
ให้แก่เด็กในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหมและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต 
เครื่องกรองน้ า  จ านวน  3 
เครื่อง  เครื่อง ละ 6,000 
บาท 
คุณสมบัติดังนี ้
1.ไส้กรองเซลามติ กรอง
สิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคที่
ปนเปื้อนมากับน้ า เช่น 
แบต  ที่เรีย สนมิเหล็ก
และสารแขวนลอยต่าง ๆ 
ความยาว  ไม่น้อยกว่า 10 
นิ้ว ความละเอยีด ไม่น้อย
กว่า 0.3-0.8 ไมครอน 
2.ไส้กรองแอดทีเวเด็ด
คาร์บอนอัดแท่งก าจัดสี
กลิ่น รส และคลอรีน สาร
อินทรีและยาฆ่าแมลงที่
เป็นอันตรายออกได ้
3.ไส้กรองเรชินแลกเปลี่ยน
ปะจุอิออน ก าจัดหินปูน 
ลอความกระด้างของน้ า
และปรับรสชาติของน้ าให้
นุ่มนวลชวนดื่ม 

18,000.00 - - - - กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 490 
 

 
      บัญชีครุภัณฑ์ 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     4.กรองสานเคมีที่เป็นพิษ
ต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่า
แมลง สารปลอด สารหนู 
สารอินทรีย์และก าจดกลิ่น
ในน้ าอันเกิดจาก
กระบวนการต่าง ๆ  
5.ระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี 
UV เพื่อน้ าที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค 
- สถานท่ีด าเนินการ         
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม บ้านศรีพรหม  
หมู่ที่ 10 และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
บ้านหลักเมือง 
- กลุ่มเปาหมาย  
เด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
และเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

      

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 491 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

1.เพื่อเสรมิสรา้งสุข
นิสัยที่ดีแก่เด็กใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย 
2.เพื่อเสรมิสรา้ง
สุขภาพและอนามัย
ให้แก่เด็กในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหมและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต 
เครื่องท าความเย็น แบบ 3 
ก๊อก  จ านวน  3 เครื่อง  
เครื่อง   ละ 30,000 บาท 
คุณสมบัติดังนี ้
1.แกนก๊อกเป็นแกน
ทองเหลือง 
2.ตัวตู้และถังน้ าเย็นท า
จาก แสตนเลส 
3.เป็นระบบเชื่อมอาร์กอน  
(ไร้สารตะกั่ว) 
4.ขนาดภายนอกหน้า
กว้าง  ไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
ลึก 46 ชม. สูง 155 ซม. 
5.ก๊อกน้ าเป็นก๊อก FF 
(พลาสติกชุมโครเมี่ยม) 
6.คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1/3 แรงม้า 
(270 W) 
7.ระบายความร้อนดว้ย
คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งโดยมี
มอเตอร์พัดลม ดูดเปุาผ่านรัง
ผึ้งโดยครีบท าด้วยอลูมิเนยีม 

90,000.00 - - - - กอง
การศึกษา 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 492 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     8.ช่องมอเตอร์พัดลม ดูดเปุา
ผ่านรังผึ้ง โดยครีบท าด้วย
อลูมิเนียม 
8.ช่องมอเตอร์พัดลมท าด้วย
เหล็กพ่นสีพร้อมเคลือบสฝีุุน
อบด้วยความร้อนท าให้ชุด
คอมเดนเซอร์มีความทนทาน
ต่อการกัดกร่อน 
9.ฐานคอมเพรสเชอร์ท าด้วย
แสตนเลส 
10.น้ ายาท าความเย็น         
R-134 A  
11.การใช้กระแสไฟฟูา ไม่
น้อยกว่า 220 V/50-60 Hz  
12. ระดับความเย็นไม่น้อย
กว่า 4-8 องศาสเซลเซียส 
13.มีลูกลอยตดัน้ าอัตโนมัต ิ
14.มีความจุถังท าความเย็น ไม่
น้อยกว่า 59 ลิตร/ปริมาณน้ า
ใช้จริงไม่น้อยกว่า 46 ลิตร 
15.มีเทอร์โมสตัทเป็นตัว
ควบคุมความเย็นและควบคุม
การท างานอัตโนมตั ิ

      

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 493 
 

             บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     16.ทางน้ าเข้ามีขนาดไม่น้อย
กว่า ½ นิ้ว 
17.น้ าหนัก 42.20 กิโลกรัม 
- สถานท่ีด าเนินการ         
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม บ้านศรีพรหม  
หมู่ที่ 10 และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย บ้านหลักเมือง 
- กลุ่มเปาหมาย  
เด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม  9  โครงการ     108,000.00 - 704,500.00 704,500.00 704,500.00  

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 494 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
งานธาสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

-ผลผลิต คอมพิวเตอร์      
โน้ตบุ๊ก  จ านวน 1 เครื่อง   
ส าหรับประมวลผล         
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 16,000.00 16,000.00 16,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 495 
 

        บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานสาธารณสุข 
  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-ผลผลิต เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง    
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,600.00 
 

2,600.00 2,600.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 รวม  2  โครงการ     - - 18,600.00 18,600.00 18,600.00  

 แบบ ผ 
03 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 496 
 

   
  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

1.เพื่อการบริหาร
จัดการวสัดุเศษไม้
ที่เกิดจากการปรับ
ภูมิทัศน์ การตดั
แต่งก่ิงไม้ และการ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 
2.เพื่อน าวัสดุเศษ
ไม้ที่เกิดจากการ
ปรับภูมิทัศน์ การ
ตัดแต่งก่ิงไมม้าท า
เป็นปุ๋ยหมัก 

- ผลผลิต 
เครื่องสับย่อยกิ่งไม้ พร้อม
อุปกรณ์ลบัใบมีด จ านวน 1 
เครื่อง มีคุณสมบตัิ ดังนี ้
1.มีมอเตอรไ์ฟฟูาขนาด 10 
แรง 
2.สามารถย่อยกิ่งไมส้ดและ
แห้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 100 มม. 
- สถานท่ีด าเนินการ         
ส านักงานเทศบาลต าบล        
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปาหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

130,000.00 - - - - งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 รวม  1  โครงการ     130,000.00 - - - -  

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 497 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

-ผลผลิต จดัซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซี.ซี. หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างหลัง
คนขับส าหรับนั่งหรือเก็บ
ของได้ เป็นกะบะส าเร็จรูป 
และราคารวม
เครื่องปรับอากาศพร้อม
อุปกรณ์ อาทิ วิทยุสือสาร
เคลื่อนที่พร้อมเสารับ
สัญญาณ ภายนอกติดไชเรน  
สีฟูา/เหลือง ปิดตัวอักษร
สะท้อนแสง ด้านหน้า/
ด้านข้าง 2 ข้าง/ด้านหลัง  
ค าว่า “ปฏิบัติการฉุกเฉิน”
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
 
 
 
 

- - 750,000.00 750,000.00 750,000.00 งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 498 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     -สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก      
อปพร.เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 499 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตเครื่องตัด เครื่อง
ถ่าง เครื่องค้ ายัน เครื่องต้น
ก าลัง สายไฮดรอลคิ ลอก
สปริงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 6 รายการ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก  
อปพร. เจ้าหน้าที่และผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

180,000.00 
 
 
 

180,000.00 
 

 

180,000.00 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ 
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 500 
 

 
       บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

- ผลผลิตจดัซื้อเครื่องสูบน้ า
ขนาดไมต่่ ากว่า 5 แรงม้า 
พร้อมสายยางท่อเข้า-ออก 
ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 3 
เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 45,000.00 45,000.00 45,000.00 งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ 
ส านัก 
ปลัดเทศบา
ล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 501 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดระเบียบจราจร
ในกิจการของ
เทศบาล 

- ผลผลิต จดัซื้อแผงกั้น
จราจรโครงเหล็กแบบมี
ตะขอเหล็กใช้ในการจัด
ระเบียบจราจรในกิจการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน 20 ชุด 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 40,000.00 40,000.00 40,000.00 งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 502 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิต จดัซื้อเรือพลาสติก
ท้องแบนท้ายตัด งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ขนาดกว้าง 1.65 ซม. 
ยาว 5.17 ซม. สูง 0.73 ซม. 
เพื่อใช้ในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และภัย
พิบัติต่าง ๆ จ านวน 1 ล า 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก  
อปพร. เจ้าหน้าที่และผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 80,000.00 80,000.00 80,000.00 งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณ
ภัย/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 503 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
ติดต่อ
ประสานงานใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
ท าให้เกิดความ
คล่องตัวและ
รวดเร็ว ในกรณี
เหตุฉุกเฉิน ได้ทัน
ถ่วงที 

-ผลผลิต เครื่องวิทยุสื่อสาร
ประจ าทรีะบบ VHF/FM 
ขนาด 10วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง ประกอบด้วย 
ตัวเครื่อง เพาเวอรซ์ัพพราย 
ไมรโครโฟน  
สถานท่ีด าเนินการ 
ฝุายงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-กลุ่มเปูาหมาย เจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ อปพร.เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000.00 - - -  งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
ของงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

-ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน    
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
งานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย   
-เปูาหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,000.00 - - - - งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับ ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
ของงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

-ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank  Printer) 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
งานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย   
-เปูาหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,300.00 - - - - งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม  8 โครงการ     48,300.00 - 1,095,000.00 1,095,000.00 1,095,000.00  

 แบบ ผ 03 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี ฯ  ซึ่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินตามระเบียบและ
ขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามค าสั่งเทศบาลต าบล
นาจะหลวยที่ 403/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561,ค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ 510 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 ,ค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ 511/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และ ค าสั่งเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยที่ 21  /2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ประกอบด้วย   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. นายจ านงค์  สมศรี  ผู้แทนประชาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายบุญมี   ศรีหบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
3. นายศรีจันทร์  เหล็กเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
4. นายสัมฤทธิ์  สายสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
5. นายบุญรอด  ศรีนอร์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
6. นายชาญณรงค์ พรหมเกษ  ปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย/ กรรมการ 

    ผู้แทนหน่วยงาน 
7. นางฉิมพลีรดา  ภาโว  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา กรรมการ 

    นอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย 

          8.  นายค านัย  บุตรจนัทร์          ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข กรรมการ 
               และสิ่งแวดล้อม 
      9. นายสุนทร  ศรีรักษา          ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
          10.นางฉวี  หงษ์อินทร์           ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
             11.สิบต ารวจโทสทุธนา เติมจิตร         ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย กรรมการและเลขานุการ 
             10.นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
         12.นางสาวประไพศี ดาราพันธ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

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

1. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการทุกกอง   กรรมการ 
3. ก านันต าบลนาจะหลวย, ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชนในเขตต าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
4. อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 

ของส านัก /กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 
       4.1 ส านักปลัดเทศบาล 

1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
2. หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
3. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. นิติกร 
7. นักพัฒนาชุมชน 
8. นักทรัพยากรบุคคล  
9. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
10. เจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                 
ที่ส านักปลัดเทศบาลได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  

       4.2 กองคลัง 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ 
3. นักวิชาการพัสดุ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบเป็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงิน
อุดหนุน ที่กองคลังได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
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4.3กองช่าง 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน              
ที่กองช่างได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
หลังสิ้นสุดโครงการ   

4.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
3. เจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน               
ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  

4.5 กองการศึกษา 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. สันทนาการ 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ  
4. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กทุกคน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                

ที่กองการศึกษาได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หลัง
สิ้นสุดโครงการ 
          5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
          6. หัวหน้าฝุายอ านวยการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.2  ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

ทราบถึงผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้หรือไม่ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   โดยคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
โครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ เพ่ือตัดสินว่าควรขยาย  ปรับปรุง  หรือสิ้นสุด หรือด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 
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ส าหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ได้มีการก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการติดตามผล ก าหนดให้ติดตามและรายงานเป็นรายไตรมาส โดยตรวจสอบความ
คืบหน้าของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

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  และท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  รวมไปถึงโครงการที่ยกเลิก  และเพ่ิมเติมใหม่  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  พร้อมทั้งรายงาน
ผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส  

2.  วิธีการประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดขอบข่ายและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ทุกปี ปีละครั้ง รวบรวมผลการประเมินจาก
ทุกส านัก/กอง ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลการท างานของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยตลอดทั้งปี   อาจใช้รูปแบบของการสอบถามหรือใช้แบบสอบถาม  การออกตรวจติดตามผลใน
สถานที่จริงตามท่ีส านัก/กอง ด าเนินการ  ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลา
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ของปีงบประมาณนั้น ๆ   

ก าหนดแบบประเมินในการติดตามและประเมินผล 
1.ก าหนดแบบประเมินที่ใช้ ดังนี้ 

 แบบประเมินที่ 1แบบ 3/1 (เป็นแบบสรุปข้อมูลจากแบบที่ 3/2 และ 3/3) และเป็นแบบประเมินตนเอง
โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  
   -สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความเรียบร้อย 

  

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   -ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ 

   

2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 
ของโครงการ 

   

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ 

   

4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
ต่อสาธารณะ 

   

5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ    
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

   

9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ 

   

ภาพรวม    
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-ผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน:ข้อ) 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ  

ภาพรวม  
 
-การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

แบบประเมินที่ 2 แบบที่ 3/2 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลนาจะหลวยในภาพรวม  ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ  แบ่งเป็น 9 ค าถาม ดังนี้ 
  1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
  2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
  3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
  4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ 

5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
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  6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อประชาชน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ ต่าง ๆ    

2)  การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมลูของโครงการ ต่าง ๆ    

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ ต่าง ๆ    

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ต่าง ๆ ต่อสาธารณะ    

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการต่าง ๆ    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ ต่าง ๆ    

      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนา    
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 2 

ส่วนที่ 1 น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ 
ของแบบส ารวจแต่ละฉบับ 

ส่วนที่ 2 ประเด็นประเมินในแบบประเมินที่เป็นตัวเลือกพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ได้
คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามล าดับ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐานของประเด็น
ประเมินแต่ละข้อ 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 

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

เปรียบเทียบหาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 3 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

แบบส ารวจที่เป็นปลายเปิด 
แบบประเมินที่ 3 แบบที่ 3/3 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในด้านยุทธศาสตร์ ....................................ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 
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1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน  และแบ่งเป็น 8 ค าถาม ดังนี้ 
  1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ค าถาม/ความพึงพอใจ 
 

คะแนน 
(ข้อละ 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ  

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ  

 
            ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนา 

ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 
            ค่าเฉลี่ย                           ระดับการประเมิน 

9.00-10   ดีมาก 
7.00-8.99   ดี 
5.00-6.99                         ค่อนข้างด ี
0-4.99                              ไม่ด ี

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 3 
1. น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ ของแบบ

ส ารวจแต่ละฉบับ 
2. เปรียบเทียบประเด็นประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาล ที่เป็นการระบุคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ข้อ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประเด็นประเมินต่อละข้อ 

3. ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบส ารวจ
ที่เป็นปลายเปิด 
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แบบประเมินที่ 4 แบบที่ 3/4 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในด้านยุทธศาสตร์ ....................................ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2   
               1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน  และแบ่งเป็น 8 ค าถาม ดังนี้ 
  1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

ค าถาม/ความพึงพอใจ 
 

คะแนน 
(ข้อละ 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ  

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ  
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 2.การเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินโครงการ 
             2.1 โครงการ........................................มีผลการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
กรุณาท าเครื่องหมาย/ลงใน( ) หน้าข้อที่ต้องการ 

ค าถาม/ความคิดเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

             2.2 หากท่านไม่เห็นด้วย ตามข้อ 2.1 ท่านคิดว่าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
                     (      ) เท่าเดิม        (      ) ลดลง 
             เกิดจากสาเหตุอะไร 
     1)............................................... ..................................................................................................... 
     2)........................................................................................................................... ...................... 
     3)........................................................................................................................... ..................... 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

          ค่าเฉลี่ย                    ระดับการประเมิน 
9.00-11  ดีมาก 
7.00-8.100  ดี 
5.00-6.99                 ค่อนข้างด ี
0-4.99                     ไม่ด ี

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 3 
1. น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ ของแบบ
ส ารวจแต่ละฉบับ 
2. เปรียบเทียบประเด็นประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล ที่เป็นการระบุคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ข้อ หาค่าความถี่และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็นประเมินต่อละข้อ 
3. ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบ
ส ารวจที่เป็นปลายเปิด 

2. ก าหนดแบบในการติดตามและประเมินผล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมทั้ง

ปี เก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จากประชากรในเขตเทศบาล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/3ส ารวจติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จาก

จ านวนประชากรในเขตเทศบาล  
- ใช้แบบประเมินที่ 3/4ส ารวจติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จาก

จ านวนผู้มีส่วนร่วมโครงการ 
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6.3  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ห้วงท่ี 1 ตุลาคม  – ธันวาคม  

1. การติดตาม  
รวบรวมข้อมูลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น าไปปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก 

e-plan ประกอบการติดตาม   ติดตามผลรายไตรมาสตามปฏิทินการติดตาม  
ตารางก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ครั้งที่ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

 
ปีถัดไป  

 
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             

 
2. การประเมินผล 

-  ประเมินผลภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-  ประเมินผลรายยุทธศาสตร์  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-  ประเมินผลรายโครงการ  หลังสิ้นสุดโครงการ  

พฤศจิกายน 
-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

ธันวาคม           
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือ 

ลงนามประกาศ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ 
-  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 
-  สภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้

รับทราบโดยทั่วกัน 
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บทท่ี  4 การติดตามประเมินผล/การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
1. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1.เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบ
จราจรที่ดี ระบบระบายน้ าได้มาตรฐานมี
การขยายเขตระบบไฟฟูาทั่วถึง มีการ
ขยายเขตระบบประปาทั่วถึง เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมามีจากการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
-ปี พ.ศ.2557 การก่อสร้างถนน รางระบายน้ า สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน 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 
 

2.เทศบาลมีการส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร 
มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
หรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการ
สินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท  
-ปี พ.ศ.2557 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ร้อยละ 84.58 ของครัวเรือนที่ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

3.ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านสุขภาพอนามัยของ
ครัวเรือนลดลง 

-ปี พ.ศ.2556 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนิน
โครงการในด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 59โครงการจาก 70 
โครงการ 
-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนิน
โครงการในด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 37โครงการจาก 46 
โครงการ 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 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. เทศบาลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ 

-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ แต่
ครัวเรือนมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีเพียงร้อยละ 40  

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

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความ
พอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
การบริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินโครงการเพิ่มข้ึน 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่พบปะประชาชน
พร้อมบริการ จากส านัก/กอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชนจ านวน 6 ครั้ง 
-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลออกหน่วย(เทศบาลบริการประชาชน ) 
ตามโครงการส่งรอยย้อมถึงบ้านเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 6 ชุมชนจ านวน 6 ครั้ง 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
22กระบวนงาน 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
19กระบวนงาน 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
20กระบวนงาน 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
21กระบวนงาน 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 85 
22กระบวนงาน 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 

6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความ
พอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึงพอใจ
เพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนิน
โครงการในด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย จ านวน 12โครงการ 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
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2. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน
เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2557 การก่อสร้างถนน รางระบายน้ า สอดคล้อง
กับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน 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 

2. ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2557 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบล            นา
จะหลวย ร้อยละ 84.58 ของครัวเรือนที่ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

3. ด้านคุณภาพชีวิต -ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิต
ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

ปี พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนิน
โครงการในด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 37 โครงการ จาก 
46 โครงการ 

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 
 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

ครัวเรือนในเขตเทศบาลยังไม่ได้รับการก าจัดขยะ
ครอบคลุมพ้ืนที ่

ร้อยละ 60  
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 40  
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 40 

ร้อยละ 45  
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 45 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 60  
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

5. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาล
เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการงานต่าง ๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

ผลการประเมิน ปี พ.ศ.2557 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการของเทศบาล อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 6.16จากเกณฑ์การวัดคะแนน 10 คะแนน 

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

ร้อยละ 81 
ร้อยละ 91 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 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 

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา           
ความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

ผลการประเมิน ปี พ.ศ.2557 ประชาชนมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.16จากเกณฑ์การวัด
คะแนน 10 คะแนน 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
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3.ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคาร 
ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้
ประโยชน์ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

ถนนในเขตเทศบาลร้อยละ 70 เป็น คสล. และรอ้ยละ 30 เป็น
ถนนลูกรัง  ถนนที่ก่อสร้างมานานช ารุด และไม่มรีะบบระบาย
น้ า/ 
คลองระบายน้ า 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
รอ้ยละ 85 
 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

แนวทางที่ 2  ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และระบบไฟฟูาสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟูาสาธารณะ
เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟูา
ลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

การติดต้ังไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

แนวทางที่ 3  ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพ
น้ าประปาใช้เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปา
ลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 ครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 773 ครัวเรือน 
-ปี พ.ศ.2557 ครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 49 ครัวเรือน 
-ปี พ.ศ.2558 ครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 653 ครัวเรือน 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพ
น้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตรลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันขาดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชน
เพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 9 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 2ส่งเสริมและเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2552 เทศบาลต าบลนาจะหลวยต้ังงบประมาณในการ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ จ านวน 15 กลุ่ม แต่ปัจจุบันไม่มีกลุ่มอาชีพ
ที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง และไม่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 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 
 

แนวทางที่ 3ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพิ่มข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและ
แผงลอยเพิ่มข้ึน 

เทศบาลเคยจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
และแผงลอย กลุ่มผู้บริโภคใน ปี พ.ศ.2551  จ านวน 1 ครั้ง 

65 คน 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

40 คน 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 60 

 

45 คน 
ร้อยละ 65 

 
ร้อยละ 65 

 

50 คน 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 

55 คน 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 75 

 

60 คน 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ าเพื่อการประกอบอาชีพประชาชน ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชน
เพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันขาดแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตร 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 9 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
-ทัศนะคติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนา
พุทธเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 เทศบาลจัดให้มีโครงการ งานประเพณีโดยมีประชาชนมาร่วมปีละ 11 
โครงการ 
-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลจัดให้มีโครงการ งานประเพณีโดยมีประชาชนมาร่วมปีละ 11 
โครงการ 

ร้อยละ 10 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 6 
 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 

ร้อยละ 7 
 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 8 
 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 

ละ 9 
 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 10 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

แนวทางที่ 2พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมี
พัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานเด็กเล็ก
คุณภาพเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพิ่มข้ึน 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 
-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของเด็ก
เล็กคุณภาพเพิ่มข้ึน 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
เพิ่มข้ึน  

-ปี พ.ศ. 2557เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีจ านวน 226 คน 
-ปี พ.ศ. 2558เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีจ านวน 222 คน 

ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 3พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
กีฬาเพิ่มข้ึน 
-จ านวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์กิจกรรม/
โครงการที่เทศบาลก่อสร้างเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณผู้ปุวยในเขตเทศบาลเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ. 2556 เทศบาลจัดให้มีโครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  4 โครงการ 
-ปี พ.ศ. 2557 เทศบาลจัดให้มีโครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  3 โครงการ 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 9 
ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลา
เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ. 2556 เทศบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ จ านวน 762 คนผู้พิการ 
จ านวน 121 คนและผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 19 คน 
-ปี พ.ศ. 2557 เทศบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ จ านวน 794 คนผู้พิการ 
จ านวน 124 คนและผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 19 คน 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 91 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 92 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 93 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 94 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 5  พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สุขภาพและอนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันรักษาโรคเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ปุวยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน และ
ผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันมีเครือข่ายออกก าลังกาย 1 กลุ่ม คือกลุ่มแอโรบิก ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 6 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 7 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 8 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 9 
 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึกและตระหนักใน
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ ดี ต่อ
เทศบาลในงานให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

เทศบาลต้ังงบประมาณจัดซื้อพันธุ์ไม้ให้ชุมชนร่วมกันปลูกในเขตเทศบาลเพื่อรณรงค์
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวทุกปีปีละ 100,000 บาท 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 
 

แนวทางที่ 2พัฒนาและส่งเสริมบริการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดการขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

-ครัวเรือนในเขตเทศบาลยังไม่ได้รับการก าจัดขยะครอบคลุมพ้ืนที่ 
-จากจ านวนชุมชนทั้งสิ้น 7  ชุมชน มีเพียงชุมชนกลางเมืองเป็นชุมชนต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะ(Zero west)และยังไม่มีชุมชนอื่น 
เข้าร่วม 
 

ร้อยละ 60  
 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 40  
 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 40 

ร้อยละ 45  
 
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 45 

ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 55  
 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 60  
 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-65 ป ี61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและสนับสนุนองค์กร
ทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-จัดท าแผนพัฒนาติดตามและ
ประเมินผลจัดเก็บข้อมูล และจัดท า
แผนชุมชนเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้
ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
-ทัศนะคติของประชาชนต่อโครงการ
เพิ่มข้ึน 

เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 10 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 95 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 

แนวทางที่ 2  เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการบริการ
ประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึน 

เทศบาลบริการประชาชนตามก าหนดประกาศลดข้ันตอนการท างานของเทศบาลทุกปี ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 6 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 7 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 8 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
แนวทางที่ 1พัฒนาและจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคม 

-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพิ่มข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัด
ระเบียบ 
ของชุมชนและสังคมเพิ่มข้ึน 
 

เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 9 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมอัตรา การ
ปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้
เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับ
การอบรม 
มีความรู้เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพื้นที่เทศบาลลดลง 
 

-ปี พ.ศ. 2556 จับผู้ต้องหายาเสพติดได้ จ านวน 300 คน  
-ปี พ.ศ. 2557 จับผู้ต้องหายาเสพติดได้ จ านวน 339 คน 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 65 

ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 3  เพิ่มศักยภาพการ
ปูองกันภัยและส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง 
-จ านวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน 
 

ปี พ.ศ. 2556 ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 16 จุด ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 6 
 
 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 7 
 
 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 8 
 
 

ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
ร้อยละ 84 
 
ร้อยละ 9 
 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 
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4. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานที่  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 

ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล) 

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 

2 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุนัย ณ อุบล  ชุมชนห้วยซันใต้   
หมู่ที่ 12(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล) 

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 

3 ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนพลานแก้วข้ามล าห้วยโลก  ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

เชิงปริมาณ1. 1.สะพานเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง(ตามแบบมาตรฐานงาน
สะพานส าหรับ อปท.) 
เชิงคุณภาพ2.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 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  
ถนนสุขาภิบาล1  ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

5 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิสูตรโยธาภิบาล5 
ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่ 10 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนเถาว์ถวิลย์เชื่อมต่อถนน
สุขาภิบาล1 ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมทีางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

7 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วยโลก1 เชื่อมต่อกับถนนห้วยโลก3   
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล 

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 

8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 ชุมชน
หลักเมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

9 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

10 ปรับปรุงไหล่ทางด้วยหินคลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนกลางเมือง   
หมู่ที่ 11   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล 

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 

 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 527 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
11 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสุขาภิบาล1  ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
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 

12 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล2  
ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

13 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยซันใต้  ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

14 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่ 10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

15 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเถาว์ถวิลย์   
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

16 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

17 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่8   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีมัน1 ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

19 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมือง  ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

20 ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสุนัย ณ อุบล  ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

21 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล1   
ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล7  
 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 528 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2    
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

22 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิเชียร  ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

23 ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้วยโลก2  
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

24 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิเชียร  ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

ปริมาณ1.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 

25 ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้วยโลก2  
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

26 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

27 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  ถนนกลางเมือง   
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

28 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิ บาล1  ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

29 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

30 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้วยโลก3  
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

31 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนห้วยโลก3  ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

32 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร์   
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 529 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

33 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชนห้วยซันใต้   
หมู่ที่12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

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 

34 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชนห้วยซันใต้   
หมู่ที่12 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)    

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 

35 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร  ชุมชนห้วย ซัน
เหนือ หมู่ที่13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)    

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

36 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล11  
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

37 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

38 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร์  ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที่ 10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

39 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

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 

40 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)    

ปริมาณ1.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 

41 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)    

ปริมาณ1.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 

42 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร   
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)      

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

43 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล8 ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)   

ปริมาณ1.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 

44 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วยซันใต้  ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 530 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

45 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2  
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

46 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก   หมู่ที่ 7   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

47 ก่อสร้างต่อท่อลอดเหลี่ยม ถนนนิเวศน์  ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

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 

48 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

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 

49 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
  

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 

50 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วย ซนัเหนือ  หมู่ที่13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

51 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนห้วยซันเหนือ   
หมู่ที่ 13   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

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 

52 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนสุขาภิบาล1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ  หมู่ที่13   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

53 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนสุขาภิบาล2  
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

54 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพลานแก้ว ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

55 ปรับปรุงไหล่ทางถนนสีขาวถอยคนละก้าว(ถนนวิสูตรโยธาภิบาล)   
ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

ปริมาณ1.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 

56 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 
 

เชิงปริมาณ1ธนาคารน้ าใต้ดินเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ2.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 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 531 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

57 1อปท1ถนน ท้องถ่ินใส่ใจสิ่งแวดล้อม   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

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 

58 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

59 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชน
ศรีพรหม   หมู่ที่10 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

60 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส าเร็จรูป)  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

600  ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

62 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

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 

63 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

64 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักถนนสุภาภิบาล 1 ชุมชนหลัก
เมือง หมูที่ 8 (จากการประชุมประชาคมในระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

65 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่ 8   (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

66 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

67 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาลชุมชน 
หลักเมือง   หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 532 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

68 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาลชุมชน 
หลักเมือง หมู่ที่ 8  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

69 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12
ชุมชนหลักเมือง   หมู่ที่ 8       
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

70 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

71 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบลา 6 ชุมชนห้วยซันใต้
หมู่ที่ 12 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

600  ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

120 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

73 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

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 

74 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนศรีมัน ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

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 

75 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก    ถนนชัยสุวรรณ  
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

77 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม  
หมู่ที่ 10 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

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 ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่ 12 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

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 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 533 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

79 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวิสูตรโยธาภิบาล 5 ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

81 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก    ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

82 เทลานคอนกรีตบริเวณศากลางบ้าน ชุมชนห้วยซันใต้ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1..ลานคอนกรีตบริเวณศาลากลางบ้านเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.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 

83 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ (ส านักงานเทศบาลต าบลหลังเก่า) 
(ชุมชนกลางเมือง) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ห้องน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.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 

84 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

85 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ทั้งสองข้างทางถนนกลาง
เมือง ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

86 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8  ชุมชน
กลางเมือง  หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิ บาล2 ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 534 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

88 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

89 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก ชุมชนห้วยโลก     หมู่ที่ 7  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

90 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11 
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

91 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

92 ก่อสร้างคลอง รูปตัวยูถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

93 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยโลก 2 ชุมชนห้วย
โลก หมู่ที่ 7 (จากการประชุมประชาคมระดับชมุชนต าบล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

94 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 ชุมชนหลักเมือง    
หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

95 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนหลักเมือง ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

97 ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อาคารเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความตองการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
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 

98 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเศษโกสินทร์  
ชุมชนห้วยโลก    หมู่ที่ 7(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 535 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

99 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.    ถนน วิเศษโกสินทร์    หมู่ที่ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

100 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

101 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.    ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

102 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.    ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

103 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.    ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

104 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนวิสูตรโยธา    ภิบาล6 หมู่ที่ 12  
จ านวน 2 ช่วง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

105 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนห้วยซันใต้   หมู่ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

106 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.    ถนนนิเวศน์       หมู่ที่ 13 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 

107 ก่อสร้างคลองระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก         ถนนกลางเมือง  หมู่ที่ 
11(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

108 ก่อสร้างคลองระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักถนนกลางเมือง  หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

109 ก่อสร้างคลองระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก  ถนนสุขาภิบาล     หมูที่ 13        
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 536 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

110 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก    ถนนสุนัย ณ อุบล หมู่ที่ 
12        (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

111 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก  ถนนเถาวร์ถวิล  
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมูที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบลและจากแผนชุมชน 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

112 ต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ าอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หลังเก่า 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล ) 

เชิงปริมาณ1.ห้องน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
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 

113 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7  
(จากการประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก)  

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

114 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชน 
ห้วยซันเหนือ  หมู่ที่ 13  
(จากการประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมทีางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

115 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง  
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชาคมระดับชุมชนและเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชน
กลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

116 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่ 8     
(จากการประชุมประชาคมในระดับชุมชนและระดับเทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

117 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
(จากการประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 

118 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1  
ชุมชนศรีพรหม   หมู่ที่10 ชุมชนศรีพรหม (จากการประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 537 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

119 ก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณชุมชนห้วยซันเหนือหมูที่ 13  
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล) 
และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 

เชิงปริมาณ1.ท่อลอดเหลี่ยม เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

120 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก    ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 13 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

121 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส.ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 7  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

122 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.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 

123 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก    ถนนวิเชียร หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.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 

124 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

125 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนชัยสุวรรณ   หมู่ที่ 13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

126 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล16 หมู่ที่ 8   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 

127 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนพลานแก้ว   หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

128 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.อาคารเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความตองการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
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 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 538 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

129 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6  
หมู่ที่ 12  จ านวน 2 ช่วง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

130 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเวียงชัย หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

131 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเวียงชัย   หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

132 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนห้วยซันใต้   หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.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 

133 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนห้วยโลก หมู่ที่  7 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.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 

134 ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ซอยศรีมัน 1 หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

135 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบลา 6 ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
 
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 

136 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3 
ชุมชนศรีพรหม   หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
รอยละ 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 

137 ธนาคารน้้าใต้ดิน(Ground water Bank) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ธนาคารน้ าใต้ดินเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.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 

138 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

139 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนเถาว์ถวิล ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
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 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 539 
 

แผนงานที่ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ลอกคลองเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีพรหม
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1. อุปกรณ์ เครื่องเล่นเป็นไปตามรายการที่ซ่อมแซมร้อยละ 10        
 เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 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 

3 จ้างส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.การส ารวจและออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิสูตรโยธาภิบาลได้
มาตรฐานร้อยละ 100 
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 

4 ขุดลอกล าห้วยซันพร้อมเข่ือนปูองกันตลิ่ง จากถนนสุขาภิบาล 2- 
ถนนวิเชียร  หมู่ที่ 12 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เขื่อนปูองกันตลิ่ง เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

กองช่าง 

5 ขุดลอกล าห้วยซันตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า จากถนนนิเวศน์-
วัดปุาโนนนิเวศน์ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ฝายเก็บกักน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากถนนเถาว์ถวิลย์ –ล าห้วยซัน 
(ถนนสุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.คลองส่งน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ าล าห้วยโลกตอนบนช่วงถนนพลาญแก้ว-ร่องแทน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ฝายเก็บกักน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

กองช่าง 

8 จ้างส ารวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.การส ารวจและออกแบบ ได้มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ2.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 

9 ขุดลอกปรับแต่งตลิ่งบริเวณสระน้ าหลังส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย        
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล ) 

เชิงปริมาณ1.ร่องน้ าเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.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 

10 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอน้ ายืนตามโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ 1.เขตไฟฟูาที่ขยายเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
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 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 540 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
11 อุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดมตามโครงการ

ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ 1.เขตประปาที่ขยายเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนพึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 541 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แผนงานที่    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
พ.ศ. 2540 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมและผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 300 คน 
>ร้อยละ 85 

> 65 คน 
>ร้อยละ70 

> 70คน 
>ร้อยละ75 

> 75 คน 
>ร้อยละ80 

> 80 คน 
>ร้อยละ85 

> 75 คน 
>ร้อยละ85 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แผนงานที่    2.2แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)ฝึกอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร เข้ารับการอบรม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารปฏิบัติตาม
มาตรฐานของมาตรฐานร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 150 คน 
 

>ร้อยละ 85 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 35 คน 
 
>ร้อยละ75 

> 40 คน 
 

>ร้อยละ80 

> 45คน 
 

>ร้อยละ85 

 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่    2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงกบ 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม 

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 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม 

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 

3 ฝึกอบรมอาชีพการท าขนมไทย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการท าขนมไทยร้อยละ80ของเปูาหมาย 
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 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลางเมืองชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการท าขนมไทยร้อยละ80ของเปูาหมาย 
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 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 542 
 

แผนงานที่    2.4 แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวและ
การแปรรูปข้าว(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชน ห้วยซันเหนือและชุมชนกลางเมือง 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ใน
นาข้าวของตนเองเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

> 255 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

> 235 คน 
 
 
 

>ร้อยละ30 

> 240 คน 
 
 
 

>ร้อยละ35 

> 245 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 40 

> 250 คน 
 
 
 

>ร้อยละ45 

> 255 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แยก แยกออกเป็นแผนงาน       แผนงาน  
แผนงานที่ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนรว่ม 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 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนรว่ม 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 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิศร            

>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 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิ
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 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงมหา
จักรีบรมราชวงศ์ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเปูาหมาย 
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 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 วันฉัตรมงคล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเปูาหมาย 
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 

2 วันปิยมหาราช 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเปูาหมาย 
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 

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

เชิงปริมาณ1.การจัดงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80ของเปูาหมาย 
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 

4 วันท้องถ่ินไทย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ2.ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและได้
แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนทั่วไปมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

>120คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

>95 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>100 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ65 

>110 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ70 

>115 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ75 

>120 คน 
 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานบริหารงาน
ทั่วไปสังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลและจากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม 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 

6 จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 
 

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

> 2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

2 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ

100 
>ร้อยละ 50 

2 ซุ้ม:ป ี
>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 
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แผนงานที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งภัยหนาว 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

>3,000 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 
 
 

>ร้อยละ55 

>500 คน 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>600 คน 
 
 
 

>ร้อยละ65 

>700 คน 
 
 
 

>ร้อยละ75 

>800 คน 
 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย/งาน
พัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
  
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 อาหารกลางวัน โรงเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาหารกลางวันเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย (มาตรฐานด้านที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกาย)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

>50 คน 
  
 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ75 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ85 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  นาจะหลวย มีวัสดุการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>50 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ55 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (รายหัว) (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  นาจะหลวย มีวัสดุการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย
(มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>50 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ55 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

4 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลและ
จากแผนชุมชนของชุมชน  ห้วยซันใต้) 
 

เชิงปริมาณ1.อาหารเสริม (นม)เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพของเด็กได้เกณฑ์ตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย (มาตรฐานด้านที่ 1พัฒนาการด้านร่างกาย) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

>950 กล่อง:ปี 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 90 

1,200กล่อง 
>ร้อยละ

100 
>ร้อยละ 70 

1,300กล่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ75 

1,400กล่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ80 

1,500กล่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ85 

1,600กล่อง 
>ร้อยละ

100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย (มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>2,500 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>300 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>400 คน 
 
 
>ร้อยละ55 

>500 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>600 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

>700 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>200 ชุด:ป ี
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 90 

275 ชุด 
>ร้อยละ

100 
>ร้อยละ 50 

330 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

400 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ70 

470 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ80 

500 ชุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลักเมือง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สวนหย่อม สวนสุขภาพ สนามเด็กเล็น เป็นไปตามมาตรฐานแบบที่
ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

8 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย     (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการ
จ านวนไม่น้อยกว่า  100 คน:ปี 
เชิงคุณภาพ2.เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย มีความเป็นเลิศทางทักษะ
วิชาการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>50 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ55 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

9 เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวยและผู้ปกครอง ได้มีโอกาส
เรียนรู้นอกสถานศึกษา และรับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงจ านวนไม่น้อยกว่า
100 คน 
เชิงคุณภาพ2.เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ สนุกสนานและผ่อนคลาย 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>50 คน 
  
 
>ร้อยละ 50 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ55 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ65 

> 255 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

10 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย(มาตรฐานด้านผู้เรียนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ55 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

11 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมืองเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย(มาตรฐานด้านผู้เรียนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ55 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

12 ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ 
1.ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด ศรีพรหม จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
2.เสริมสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ55 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 

13 โครงการอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อาหารกลางวันเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

> 255 คน 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 90 

>50 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

>60 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ55 

>70 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

>80 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

> 255 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

กองการศึกษา 
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แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 ปูองกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ปริมาณผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 60 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 60 
 
 >ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ30 
 
 >ร้อยละ55 

>ร้อยละ 40 
 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ50 
 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 60 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าร้านอาหารสดร้านอาหาร 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชน ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.อสม.ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
              3.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>610 คน 
>ร้อยละ 70 
>ร้อยละ 70 

>120 คน 
>ร้อยละ 50 
>ร้อยละ 50 

>130 คน 
>ร้อยละ55 
>ร้อยละ55 

>140 คน 
>ร้อยละ60 
 >ร้อยละ60 

>150 คน 
>ร้อยละ65 
>ร้อยละ65 

>160 คน 
>ร้อยละ 70 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

3 การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1,หลักเมือง 2)     

เชิงปริมาณ1.สุนัขในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
              3.ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดจากสุนัขกัดลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>3,725 ตัว 
 

>ร้อยละ 70 
>ร้อยละ 70 

>600 ตัว 
 

>ร้อยละ 50 
>ร้อยละ 50 

>720  ตัว 
 

>ร้อยละ55 
>ร้อยละ55 

>865  ตัว 
 

>ร้อยละ60 
>ร้อยละ60 

> 900ตัว 
 

>ร้อยละ65 
>ร้อยละ65 

>1,000ตัว 
 

>ร้อยละ70 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.สุนัขในเขตเทศบาลต าบล  นาจะหลวยได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดจากสุนัขกัดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>3,725 ตัว 
 

>ร้อยละ 70 
>ร้อยละ 70 

>600 ตัว 
 

>ร้อยละ 50 
>ร้อยละ 50 

>720  ตัว 
 

>ร้อยละ55 
>ร้อยละ55 

>865  ตัว 
 

>ร้อยละ60 
>ร้อยละ60 

> 900ตัว 
 

>ร้อยละ65 
>ร้อยละ65 

>1,000ตัว 
 

>ร้อยละ70 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โรคระบาด ในสัตว์ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล) 

เชิงปริมาณ1.สัตว์ในเขตเทศบาล ได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณโรคระบาดในสัตว์ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>3,725 ตัว 
 

>ร้อยละ 70 
 

>600 ตัว 
 

>ร้อยละ 50 
 

>720  ตัว 
 

>ร้อยละ55 
 

>865  ตัว 
 

>ร้อยละ60 
 

> 900ตัว 
 

>ร้อยละ65 
 

>1,000ตัว 
 

>ร้อยละ70 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

6 ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ปริมาณผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ60 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 60 
 
 >ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ30 
 
 >ร้อยละ55 

>ร้อยละ 40 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ50 
 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 60 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 โรงเรียนผู้สูงอายุ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อนละ 60 

>700 คน:ปี 
 

>ร้อยละ 60 

>800 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>900  คน 
 

>ร้อยละ45 

>1,000 คน 
 

>ร้อยละ50 

>1,100 คน 
  
>ร้อยละ55 

>1,200 คน 
 
>ร้อยละ 60 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายเุข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>720  คน 
 

>ร้อยละ55 

>865  คน 
 

>ร้อยละ60 

>900 คน 
 

>ร้อยละ65 

>1,000 คน 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตรงตามก าหนดเวลาร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ
100 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ
100 

>ร้อยละ55 

>ร้อยละ
100 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ
100 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ
100 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ปรับปรุงอาคาร อาคารที่พักผู้โดยสารเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ห้องน้ า ห้องสุขาเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 >ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ55 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 ปรับปรุงสนามออกก าลังกายหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สนามออก าลังกายได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 
             2. สนามออกก าลังกายเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ3.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 80  

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 100 

 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ
100 

>ร้อยละ75 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 80 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนงานที่ 7 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

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

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม 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
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 
 
 

เชิงปริมาณ 1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ 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 และจากแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง1ชุมนหลักเมือง 2ชุมชนกลาง
เมืองชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม 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.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษาประจ 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 

5 การส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 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
หรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
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.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวันข้ึนปี
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(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนหรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
 

>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ45 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ55 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

9 โครงการฝึกอบรมผู้ทางศาสนา และศาสนพิธี 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จารีต 
ประเพณีร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน 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.คดียาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่า 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 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนและส่งเสริมกีฬาส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุกีฬาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อย
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.เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะในการจัด
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 เพิ่มข้ึนร้อยละ 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 ฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและมีผู้เข้าร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนตระหนักในการหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี 
เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>1,500 คน:ป ี
 

>ร้อยละ 80 

>100 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>200 คน 
 

>ร้อยละ65 

>300 คน 
 

>ร้อยละ70 

>400 คน 
  
>ร้อยละ75 

>500 คน 
 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 550 
 

แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

 เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 
 

>800 คน:ป ี
 

>ร้อยละ 90 

>800 คน 
 

>ร้อยละ 75 

>9000  คน 
 

>ร้อยละ80 

>1,000 คน 
 

>ร้อยละ80 

>1,100 คน 
 

>ร้อยละ85 

>1,200 คน 
 

>ร้อยละ85 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา ร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพผู้พิการลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>120 คน:ป ี
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

>125 คน 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 50 

>135 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ55 

>140 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

>145 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

>150 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 สวัสดิการผู้ปุวยเอดส์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ 1.ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา    ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพผู้ปุวยเอดส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ55 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 >ร้อยละ65 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เชิงปริมาณ1.เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติตามระเบียบได้รับสวัสดิการ ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.เด็กสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐด้านสาธารณสุข  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
 

>316 คน:ป ี
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 80 

>150 คน 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 60 

>200 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ65 

>250 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ70 

>300 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ75 

>350 คน 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ80 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึนร้อยละ 20 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>3,000 คน 
 
 

>ร้อยละ 70  

>4,000 คน 
 
 

>ร้อยละ 30 
  

>5,000 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>6,000 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>7,000 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>7,000 คน 
 
 

>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

6 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนได้รับบริการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง ร้อยละ 40 
              3.ปริมาณผู้ปุวยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>3,000 คน 
 

>ร้อยละ 40 
>ร้อยละ 70 

>200 คน 
 

>ร้อยละ 40 
>ร้อยละ 30 

>400  คน 
 

>ร้อยละ30 
>ร้อยละ40 

>600คน 
 

>ร้อยละ20 
>ร้อยละ50 

>800 คน 
 

>ร้อยละ10 
>ร้อยละ60 

>1,000 คน 
 

>ร้อยละ10 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 551 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่  1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 บริหารจัดการขยะในครัวเรือน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและ ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บขยะ ให้ถูกวิธี เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

>25 ชุด:ปี 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 70 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ30 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ40 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ50 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ60 

>25 ชุด:ปี 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่  2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.การปรับ ภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

2 ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.การปรับ ภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 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 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ 
วันพ่อแห่งชาติเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  

>385 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

4 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ 

>385 คน 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

5 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>385 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

6 ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ 
วันแม่แห่งชาติ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>385 คน 
 
 
 >ร้อยละ 70 

>60 คน 
  
 
>ร้อยละ 30 

>70 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ50 

>90คน 
 
 

>ร้อยละ60 

100คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

7 จ้างเหมาตัดหญ้า ข้างถนนในเขตเทศบาลต าบลจ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.การปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ40 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 
100 

 
>ร้อยละ 70 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

8 ประกวดชุมชน น่าอยู่หมู่บ้านสวยงาม 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ 1.ประชาชนในเขตเทศบาลและ ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการประกวดชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงาม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>650 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>100 คน 
 
 

>ร้อยละ 30 

>120 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>140 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>150 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>160 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

9 ลอกคลองระบายน้ าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ลอกคลองเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2,000 เมตร 
 

ร้อยละ 70 

500 เมตร 
 

>ร้อยละ 30 

500 เมตร 
  
>ร้อยละ40 

500 เมตร 
 

>ร้อยละ 50 

500 เมตร 
 

>ร้อยละ60 

500 เมตร 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

10 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิงปริมาณ1.การบริหารจัดการขยะ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

12 ครั้ง:ปี 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 70 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ30 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ40 

12 ครั้ง 
ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ50 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

11 การศึกษา วิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนห้วยซัน
ใต้) 
 

เชิงปริมาณ1.การวิจัยเป็นไปตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 แห่ง 
  

ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ 30 

1 แห่ง 
  
>ร้อยละ40 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ60 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

12 ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ (จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) เชิงปริมาณ1.อาคารเตาเผาขยะเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 

1 เตา 
  
ร้อยละ 70 

1 เตา 
 

>ร้อยละ 30 

1 เตา 
 

>ร้อยละ40 

1 เตา 
 

>ร้อยละ 50 

1 เตา 
 

>ร้อยละ60 

1 เตา 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

13 ก่อสร้างอาคารและลานคอนกรีตคัดแยกขยะ (จากการประชุมประชาคม
ชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อาคารลานคอนกรีตคัดแยกขยะ เป็นไปตามคุณสมบัติ ที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงร้อยละ 70 

1 แห่ง 
  

ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ 30 

1 แห่ง 
  
>ร้อยละ40 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ60 

1 แห่ง 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

14 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จ านวน
ไม่น้อยกว่า1  แห่ง 
              2.มีเครือข่ายการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ1.ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 
 

1 แห่ง 
  
 

 
 

ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
 
 
 
 

>ร้อยละ 30 

1 แห่ง 
  
 
 
 
>ร้อยละ40 

1 แห่ง 
 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
 
 
 
 

>ร้อยละ60 

1 แห่ง 
 
 
 
 

>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนงานที่ 4 แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

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

1 อนุรักษ์ุพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี 
 

เชิงปริมาณ1.สมาชิกงานส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินเพิ่มข้ึนร้อยละ5 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเกิดจิตส านึกรักทรัพยากรและเห็นคุณค่าของทรัพยากร
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>385 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>45 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>50 คน 
 

>ร้อยละ45 

>55คน 
 

>ร้อยละ50 

>60คน 
 

>ร้อยละ55 

>65 คน 
 

>ร้อยละ 60 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        แผนงนที่  1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

>1,833คน 
 

>ร้อยละ 70 

>200 คน 
 

>ร้อยละ 30 

>330 คน 
 

>ร้อยละ40 

>363 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>400 คน 
 

>ร้อยละ60 

>410คน 
 

>ร้อยละ 70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

2 จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันหลัก ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ (นโยบายกระทรวงมหาดไทย) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วม เพิ่มข้ึน ร้อยละ  20 
 
เชิงคุณภาพ2.ทัศนะคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

>730 คน 
  
>ร้อยละ 70 

>75 คน 
 

>ร้อยละ 30 

>120 คน 
 

>ร้อยละ40 

>145 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>175 คน 
 

>ร้อยละ60 

>205 คน 
  
>ร้อยละ 70 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้าร่วม ฝึกอบรม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
 
เชิงคุณภาพ2.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความรู้ความ
เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม 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 

4 จัดงานวันเทศบาล (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใชบ้ริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 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 

5 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 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 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

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 
 

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

1 ครั้ง:ป ี
>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 
 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 555 
 

        แผนงนที่  1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

8 อบรมเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.การปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 ครั้ง:ป ี
>ร้อยละ 100 

 
 

>ร้อยละ 5 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 1 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 2 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 

100 
 

>ร้อยละ 3 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ10 

 
 

>ร้อยละ 4 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 10 

 
 
 >ร้อยละ 5 

กองคลัง 
 

9 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร” (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 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 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า แผนพัฒนาท้องถ่ิน (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 

เชิงปริมาณ1.กรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.จัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 50 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 
55 
 

>ร้อยละ 
55 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 60 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ65 
 

>ร้อยละ 
65 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 70 

งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 ประกวดค้าขวัญต่อต้านการทุจริต 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล ) 
 

เชิงปริมาณ1.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลนาจะหลวยมีส่วนในการต่อต้าน
การทุจริต 
เชิงปริมาณ2.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

1 ครั้ง:ป ี
 

>ร้อยละ 80 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 60 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 
65 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 70 

1 ครั้ง 
 

>ร้อยละ 
75 

1 ครั้ง 
 
>ร้อยละ 80 

กองคลัง 
 

13 ฝึกอบรมคณะกรรมการ การจัดหาพัสดุ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 
 
 

เชิงปริมาณ1.ฝึกอบรมคณะกรรมการ การจัดหาพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงปริมาณ2. คณะกรรมการ การจัดหาพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 5 
 
  

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 
65 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 
75 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานนิติการ
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล ) 
 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ   
             ทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
             2.มีการจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายการปูองกันการทุจริตเทศบาล 
             ต าบลนาจะหลวย 
เชิงปริมาณ2. ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
 

>ร้อยละ 20 
 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 5 
 
  

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 
65 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 
75 

>ร้อยละ 5 
 
 

>ร้อยละ 80 

งานนิติการ
และสัญญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 556 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานที่ 1 รักษาความสงบภายใน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

1 ขยายและติดต้ังกล้องวงจรปิด(CCTV)จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.กล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณคดีในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 

60 จุด :ปี 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

12 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 30 

14 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ40 

16 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

18 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

19จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

2 ปูองกันปราบปราม และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

>5 คน:ป ี
 
 

>ร้อยละ 70 

>4 คน 
 
 

>ร้อยละ 30 

>6 คน 
 
 

>ร้อยละ40 

>8 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>10 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>12คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

3 ปูองกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 90 
 
เชิงคุณภาพ2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 90 
 
 
 

>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 50 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ60 
 
 
 

>ร้อยละ60 

ร้อยละ 70 
 
 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ80 
 
 
 

>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 90 
 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

4 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 90 
 
 
เชิงคุณภาพ2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

>ร้อยละ 90 
 
 
 
 >ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 50 
 
 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ60 
 
 
 

>ร้อยละ60 

>ร้อยละ 70 
  
 
 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ80 
 
 
 

>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 90 
 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

5 ฝึกอบรมการปูองกันและระงับสาธารณภัย 
ในชุมชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>385 คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

>55 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>75 คน 
  
 
>ร้อยละ 70 

>90 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

> 105คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

6 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

>225 คน 
  
 
>ร้อยละ 90 

>30 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>40 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>50 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

>70คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

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

7 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน สมาชิก อปพร. 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

>385 คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

>55 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>60 คน 
 
 

>ร้อยละ60 

>75 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>90 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

>105คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

8 ฝึกอบรม สมาชิกอปพร.(รายใหม่) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

>225 คน 
 

>ร้อยละ 90 

>30 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>40 คน 
 

>ร้อยละ60 

>50 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>60 คน 
 

>ร้อยละ80 

>70 คน 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

9 การฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วม (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

>225 คน 
 

>ร้อยละ 90 

>30 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>40 คน 
 

>ร้อยละ60 

>50 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>60 คน 
 

>ร้อยละ80 

>70 คน 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

10 อบรมและรณรงค์ส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณคดีการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

>620 คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

>80 คน 
 
 

>ร้อยละ 50 

>100 คน 
  
 
>ร้อยละ60 

>120 คน 
 
 

>ร้อยละ 70 

>145 คน 
 
 

>ร้อยละ80 

>170 คน 
 
 

>ร้อยละ 90 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

11 ติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณจุดเสี่ยง (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.มีไฟสัญญาณการ จราจรที่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

5จุด 
>ร้อยละ 100 

  
>ร้อยละ 90 

2จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 50 

1 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ60 

1 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ80 

1 จุด 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 90 

กองช่าง 

12 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดอุบลราชธานี (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.คดีเกี่ยวกับยาเสพติด ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ55 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ65 

>ร้อยละ 
100 

>ร้อยละ 70 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัด  
เทศบาล 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี หน้า 558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 559 
 

 


