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ก 
ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่งรัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของ
หน่วยงานแบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้
จริงมียุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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ข 
สารบัญ 

           หน้า 
ค าน า           ก 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565)ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 5    5 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       5-7   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      8 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        8-41 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       42 
แผนงานการศึกษา         42-52 
แผนงานสาธารณสุข         53-59 
แผนงานเคหะและชุมชน         60 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี     61 
แผนงานบริหารงานทั่วไป         61-62 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 63 
แผนงานรักษาความสงบภายใน        63 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        64 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการประสานแผน แบบ ผ 02/1)   64-73 
บัญชีครุภัณฑ์          74 
แผนงานบริหารงานทั่วไป         74-95 
แผนงานสังคมสงเคราะห์         96 
แผนงานรักษาความสงบภายใน        97-99 
แผนงานเคหะและชุมชน         100-103 
แผนงานสาธารณสุข         104-112 
แผนงานการศึกษา         113-118 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6    119 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       120   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       121  
แผนงานสร้างความเข็มแข็ง        122  
ภาคผนวก    
ส าเนาประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ทีเ่พ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
 
 
 
 
 
 



4 
 

บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 
ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา             21 

   
10,461,000.00  30 

    
17,243,700.00  51 

    
27,704,700.00  

รวม             21 
   
10,461,000.00  11 

 
17,243,700.00  51 

  
27,704,700.00  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต                         
  2.1 แผนงานการศึกษา 

            9 
     
1,725,000.00  10 

      
1,747,000.00  19 

       
3,472,000.00  

  2.2 แผนงานสาธารณสุข 
            1 

     
6,000,000.00  7 

      
6,320,000.00  8 

    
12,320,000.00  

รวม 
            11 

        
7,725,000.00  17 

    
8,067,000.00  27 

  
15,792,000.00  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                1 
         
400,000.00  1 

          
400,000.00  

  1. แผนงานเคหะและชุมชน                         

รวม 
                1 

       
400,000.00  1 

       
400,000.00   
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

                        
  1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                2 
         
527,000.00  2 

          
608,000.00  

รวม                 2 
      
527,000.00  2 

       
608,000.00  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
การจัดระเบียบชมุชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

                        
  5.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน             1 

         
500,000.00  1 

         
500,000.00  2 

       
1,000,000.00  

รวม 
            1 

      
500,000.00  1 

       
500,000.00  2 

    
1,000,000.00  

รวมทั้งสิ้น 
            33 

    
18,686,000.00  32 

    
26,737,700.00  83 

    
45,504,700.00  
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บัญชีสรุปโครงการประสานแผน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา               5 19,040,000.00 5 

          
19,040,000.00 

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

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

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

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) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             16 641,400.00 15    599,100.00  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์                 1       10,000.00  
แผนงานรักษาความสงบเรยีบร้อย             1       10,000.00   1  10,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน             4       547,500.00  4 1,559,500.00 
แผนงานสาธารณสุข                 8 124,400.00  
แผนงานการศึกษา                 2    490,000.00  

รวมทั้งสิ้น             21 1,198,900.00  31 2,793,000.00  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 
ถนนห้วยโลก 3 
ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
และประชาสามารถ
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนห้วย
โลก3 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที7่ 
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.60x1.00 ม. ยาว 415 
เมตร บ่อพักจ านวน 28 บ่อ
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนห้วยโลก3  จากถนน
วิเศษโกสินทร์- 
ถนนพลานแก้ว           
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยโลก
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

    926,100.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. 
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล  หมูที่ 8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล   หมู่ที่ 
8  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
ข้างละ 2 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ระยะทาง 0+244 
กม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 976 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล   
หมู่ที่8 จากส่วนขยายผิว
จราจรเดิม-สะพานอ่างเก็บ
น้ าร่องแทน            
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

    562,100.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนนหลัก
เมือง  ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนหลักเมือง ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่8   ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 
0+180 กม.หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 900 
ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล
14-ถนนวิสตูรโยธาภิบาล
16                        
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

    496,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ขยายไหล่ทาง 
คสล. ถนนกลาง
เมือง หมู่ที ่11  
(จากการประชมุ
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ขยายไหล่ทาง คสล. 
 ถนนกลางเมือง หมู่ที่11   
ขนาดผิวจราจรกว้าง ข้างละ 
2 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 0+325 กม. หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,300 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย)    
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนกลางเมือง  หมู่ที่11 
จากส่วนขยายผิวจราจรเดิม
(บ้านพักคุณปองพล)-เขต
เทศบาล  
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนกลาง
เมืองและประชาชน ที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์          

    842,800.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่12   ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ระยะทาง 0+300
กม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)                 
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนน คสล.เดิม - ถนน
พิรุณ      
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์     
 
         

    870,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิเชียร 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร  
หมู่ที่13 จากถนนชัย
สุวรรณ-ถนนเถาว์ถวิลย์ 
ขนาดท่อระบายน้ าขนาด 
0.60x1.00 ม. ระยะทาง 
408 เมตร บ่อพักจ านวน 
27 บ่อ (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)      
- สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเชียร  หมู่ที่ 13  
จากถนนชัยสุวรรณ-ถนน
เถาว์ถวิลย์                          
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชน ที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์         

    905,700.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ขุดสระน้ า 
บริเวณ ฐานบั้งไฟ 
หมู่ที่ 12 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

- ผลผลิต   
ขุดสระน้ า จ านวน 1 บ่อ 
ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 
100 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)      
- สถานท่ีด าเนินการ  
บริเวณ ฐานบั้งไฟ ชุมชน
ห้วยซันใต้หมู่ที่ 12                          
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และไกล้เคยีงได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    208,000.00 เชิงปริมาณ        
1.สระน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขา        
ภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่
12 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับชุมชน
ต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่12   ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 
0+290 กม.    หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,160 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)                     
- สถานท่ีด าเนินการ  
จากถนน คสล.เดิม-ถนน
พิรุณ 
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์     

   1,076,800.00 1,076,800.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนชัย
สวุรรณ หมูที่ 
13 (จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนชัยสุวรรณ   
หมู่ที่ 13 จากผิวจราจร 
คสล.-เขตเทศบาล ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 
0+750 กม. พร้อมเกรดบด
อัด ปริมาณหินคลุก 225 
ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนชัยสุวรรณ   หมู่ที่ 13 
จากผิวจราจร คสล.-เขต
เทศบาล                                    
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชน ที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์       

   147,000.00 147,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน 
เถาว์ถวิลย์  
หมู่ที่ 8 (จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเถาว์ถวิลย์   
หมู่ที่ 8 จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล14-เขตเทศบาล 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 0+700 กม. 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุก 210 ลบ.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)                      
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนเถาว์ถวิลย์ หมู่ที่ 8  
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล14 
-เขตเทศบาล   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

   138,000.00 138,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอน กรีต 
ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล6 
ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาลและ
จากแผนชุมชน
ของชุมชนกลาง
เมือง) 

1.เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีผิว
จราจร คสล.  
2.เพื่อให้การสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกและ
ช่วยลดอุบัติ- เหตุ
จากการจราจร 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6 ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่11 ผิวจราจรกว้าง 8 
เมตร ระยะทาง 0+420 
กม.หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,360 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)  
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนกลางเมืองถึงถนน
เถาว์ถวิลย์    
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนกลางเมือง
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์

   1,292,000.00 1,292,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิเศษ
โกสินทร์ ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชน
ของชุมชน ห้วย
โลก) 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษ
โกสินทร์ ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 244 เมตร 
บ่อพักจ านวน 13 บ่อ  
(ตามแบบเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่7 จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล11- 
สะพานล าห้วยโลก                         
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนห้วยโลก 
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์

   488,000.00 488,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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3รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ซอยศรมีัน1 
ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที ่10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก. ซอยศรีมัน1 ชุมชน
ศรีพรหม หมู่ที่10 จาก
ถนนพลานแก้ว-ทางหลวง
2248 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 0+320 กม. 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 64  
ลบ.ม.(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ซอยศรีมัน1 ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 จากถนนพลาน
แก้ว-ทางหลวง2248  
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

   43,000.00 43,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ถนนวิสูตร  
โยธาภิบาล 14 
ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่ 8 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับชุมชน
ต าบล) 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล14 ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่8 จากบ้าน        
นายบุญช่วย บุญฤทธิ- 
ถนนหลักเมือง ขนาดท่อ
ระบายน้ า ø 0.60x1.00  
เมตร ยาว 221 เมตร 
จ านวนบ่อพัก 12 บ่อ(ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14  
หมู่ที่ 8 จากบ้าน นายบญุ
ช่วย บุญฤทธิ-ถนนหลักเมือง 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

   444,000.00 444,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล ชุมชน 
หลักเมือง  
หมู่ที่ 8 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) และ
แผนชุมชนของ
ชุมชน หลักเมือง) 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างว่างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
176 เมตร บ่อพักจ านวน 
17 บ่อ  (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)                      
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล 
10 ถึงถนนวิเชียร   
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนชุมชนหลักเมือง
และประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 
 

   421,000.00 421,000.00 เชงิปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
 



24 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนวิเศษ
โกสินทร์ หมู่ที่ 
10 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับชุมชน
ต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิเศษโกสินทร์ 
หมู่ที่10 จากถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1 -เขตเทศบาล 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 580 กม. พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณ หินคลุก 
116 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)                                                    
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนพลานแก้ว หมู่ที่ 10 
จากผิวจราจรเดิม- เขต
เทศบาล                       
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

   77,000.00 77,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนน พลาน
แก้ว หมู่ที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนพลานแก้ว หมู่
ที่10 จากผิวจราจรเดิม -เขต
เทศบาล ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 470 เมตร พร้อมเกรด
บดอัด ปริมาณหินคลุก 198 
ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)                
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนพลานแก้ว หมู่ที่10 
จากผิวจราจรเดิม –  
เขตเทศบาล                     
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชน ห้วยซัน
เหนือและประชาชน ที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 

   78,000.00 78,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนเวียงชัย 
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวียงชัย หมู่ที่
12 จ านวน 2 ช่วง   
ช่วงที่1  จากทางหลวง
2248 -เขตเทศบาล 
(ด้านทิศตะวันตก) ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1+150 กม.  
ช่วงที่2 จากทางหลวง
2248-เขตเทศบาล 
(ด้านทิศตะวันออก)  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1+130 กม. 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุก ไม่น้อยกว่า 274 
ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
 

   191,000.00 191,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนเวียงชัย   หมู่ที่ 12 
จากทางหลวง2248-เขต
เทศบาล(ด้านทิศตะวันตก 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนห้วยซัน
ใต้  หมู่ที่ 12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนห้วยซันใต้   
หมู่ที่ 12 จากถนนพิรุณ- 
ถนนเวียงชัย ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 450 เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
90 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
จากถนนพิรุณ-ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

   60,000.00 60,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล16 
หมู่ที่ 8 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับชุมชน
ต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล16 หมู่ที8่ จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล - ถนนหลัก
เมือง ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 406 เมตร พร้อมเกรด
บดอัด ปริมาณ หินคลุก 
101.5 ลบ.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย)         
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 
หมู่ที่8 จากถนนวิสตูร 
โยธาภิบาล-ถนนหลักเมือง 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยวัน
เหนือและประชาชนท่ี
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

   67,000.00 67,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล2  
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล2   หมู่ที่ 12 จากถนน
ชัยสุวรรณ-ล าห้วยซัน  ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 
0+290 กม. พร้อมเกรดบด
อัด ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 58 ลบ.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2   
หมู่ที ่12 จากถนนชัย
สุวรรณ-ล าห้วยซัน 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชน  
ที่เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์       

   39,000.00 39,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหิน
คลุก ถนนพิรุณ 
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนพิรุณ หมู่ที่ 12 
จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่1จากถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6-เขตเทศบาล  
(ด้านทิศตะวันตก) ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
0+800 กม.       
ช่วงที่2 จากถนนวิเชียร -ร่อง
ห้วยซัน (ด่านทิศตะวันออก) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 0+550 กม.
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุก 210 ลบ.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
 

   178,000.00 178,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนพิรุณ์ หมู่ที่ 12 
จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่1จาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6-เขต
เทศบาล (ด้านทิศตะวันตก)    
ช่วงที่2 จากถนนวิเชียร -ร่อง
ห้วยซัน (ด่านทิศตะวันออก)                    
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชนท่ีเดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถ.
วิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน
และประชาสามารถ
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 ท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. 
ยาว 168 เมตร บ่อพัก
จ านวน 17 บ่อ .  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล2   
หมู่ที ่12 จากถนนชัย
สุวรรณ-ล าห้วยซัน 
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซัน
เหนือและประชาชน  
ที่เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์       

   409,000.00 409,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 
ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่8 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่
8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ระยะทาง 0+710 กม. หรือ
พื้นทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
7,100 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)                 
-สถานท่ีด าเนินการ   
นนวิสูตรโยธาภิบาล  หมู่ที8่ 
จากถนนทางหลวงหมายเลข 
2248-ถนนวสิูตรโยธา 
ภิบาล 14               
-กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนหลักเมือง
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

   2,686,000.00 2,686,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล6  
ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที ่12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 
410 กม.หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,640 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนนิเวศน-์ถนนสุนัย ณ 
อุบล                           
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

   920,000.00 920,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนนิเวศน์ 
(ข้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน)  ชุมชน
ห้วยซันใต้  
หมู่ที่12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนนิเวศน์ (ข้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน) ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่12   ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ระยะทาง 0+180 
กม.หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 720 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนทางหลวง2248-
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6   
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้
และประชาชน ที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

   402,000.00 402,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก 
ถนนเลียบฝั่งห้วย
โลกชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล) 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิต   
ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก.ถนนเลียบฝั่งห้วย
โลก ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่
10 จากถนนทางหลวง
2248-ถนนพลานแก้ว- 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 0+600 กม. 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 120 
ลบ.ม.(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)      
-สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนเลียบฝั่งห้วยโลก ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่10 จากถนนทาง
หลวง2248-ถนนพลานแก้ว 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

   79,000.00 79,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ         
2. สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง
และประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างอาคารฌา
ปนสถานวัดศรี
พรหม ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที1่0 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรม
ทางศาสนา 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 
(เตาเดยีว) ขนาด 4x8 เมตร  
วัดศรีพรหม ชุมชนศรีพรหม       
หมู่ที่10 (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลพราน)      
- สถานท่ีด าเนินการ  
วัดศรีพรหม ชุมชนศรีพรหม          
หมู่ที่10      - 
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนศรีพรหม
และประชาชนในเขต
เทศบาลได้ใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 

    1,400,000.00 เชิงปริมาณ        
1.อาคารฌาปณ
สถานเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ         
2สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ใน
การท า
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
 

ผลผลติ 
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 1 หลัง   ขนาด
ไม่เกิน 50 คน ตามแบบ 
สถ.ศพด.1 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดศรีพรหม 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
มีอาคารเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
 

- - - 1,652,000.00 1,652,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   
จ านวน 1 หลัง  
ที่ได้มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็กศูนย์
อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด 
ศรีพรหม 
มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

เด็กมีห้องเรยีน
ที่เหมาะสม
เป็นสัดส่วน
และให้เอื้อต่อ
การจัด
กิจกรรมการ 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 จ้างส ารวจและ
ออกแบบ 

เพื่อจ้างและ
ส ารวจออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

- ผลผลิต   
1.จ้างส ารวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานอาคาร
ตลาดสด และองค์ประกอบ
อื่น ๆ เช่น ถนนภายใน 
ภายนอกอาคาร คลอง
ระบายน้ า ฯลฯ 
2.ค่าวิศวกรรมรับรอง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ตลาดสดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและประชาชน
ทั่วไปท่ีใช้ประโยชน ์
 

   
 

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

1.ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากอาคาร
ตลาดสด 

กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 30 โครงการ      10,461,000.00 17,243,700.00    
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบน้อม
น าเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 

1.เพือ่ให้เด็กปฐมวัย
มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง  
2 มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

-ผลผลิต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มแีหล่ง
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 2 แห่ง   
-สถานที่ด าเนินการ 
 ศพด.บ้านหลักเมือ 
ศดว.วัดศรีพรหม 
-กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 22,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง  
ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย
มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

เด็กมีนิสัยใน
การด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง มี
ภูมิคุ้มกัน โดย
มีความรู้ และ
คุณธรรมเป็น
พื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิต  

กองการศึกษา 
ศพด. 
บ้านหลักเมือง
ศดว. 
วัดศรีพรหม 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดการเรียนการ
สอน อ่าน เขียน 
เรียนรู้ อยู่บ้าน
อย่างปลอดภัย 

1.เพือ่ให้นักเรียนได้
เรียนรู้และปลอดภัย
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 
2เพือ่สร้างความรู้
ความเขา้ใจแก่
ผู้ปกครองสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
สอน อบรม วิธีการ
จัดกิจกรรม หรือการ
เล่นกับลูกสนับสนุน
การฝกึวินัยในเด็กให้
พ่อแม่สามารถท าได้
เวลาไม่ได้มาเรียน  
 
 
 

ผลผลิต 
สื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
10 สื่อ :ปี 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศพด.บ้านหลักเมือ 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- - - 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง  
ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการอยา่ง
ต่อเนื่อง  
 

นักเรียน
สามารถเรียนรู้
และปลอดภัย
ในช่วง
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
โควิด 19   

กองการศึกษา 
ศพด 
.บ้านหลักเมือง 
ศดว. 
วัดศรีพรหม 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  

1.เพือ่พัฒนา
คุณภาพการบริการ
ดูแลพฒันา และ
จัดการศึกษาและ
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
ปฐมวัย ทั้ง 2 ศูนย์  

ผลผลิต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีคุณภาพ
มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ จ านวน 2 
ศูนย์  
สถานที่ด าเนินการ 
 ศพด.บ้านหลักเมือ 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 5,000.00 5,000.00 เชิงปริมาณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ทั้ง 2 แห่ง  
ศพด.บ้านหลักเมือง 
 ศดว.วัดศรีพรหม 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ผ่านมาตรฐาน
สถานพัฒนาเดก็
เล็กปฐมวัย
แห่งชาติ ทั้ง 3 
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ระดับดี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย  
มีการพฒันา
คุณภาพการ
บริการดูแล
พัฒนา และ
จัดการศึกษา
และการ
ด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฐมวัย ทั้ง 
2 ศูนย์  

กองการศึกษา 
ศพด.บ้านหลัก
เมือง 
ศดว.วัดศรี
พรหม 

 

แบบ ผ 02 
 



45 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น
เสรมิสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1 เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของเด็ก 
2.เพื่อพัฒนาพลัง
สมองของเด็ก 
3.เพื่อเป็นท่ี
นันทนาการและ
ออกก าลังกาย  
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 

ผลผลติ 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง จ านวน 2 แห่ง 
สถานท่ีด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมืองกลุม่เป้าหมาย 
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 300,000.00 300,00.00 เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กไดร้ับการ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย 
อารมณ์-จติใจ 
สังคม สตปิัญญา 
และได้พัฒนา
สมอง ร้อยละ 80 

1.เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นเหมาะสม
ตามวัย 
2.บรเิวณ
สนามเด็กเล่น
มีความ
ปลอดภัยและ
มีอาณาเขต
ชัดเจน 
 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.เด็กเล็กมี
ความสุขได้รับ
การเพิ่มพลัง
สมองจากการ
เคลื่อนไหวมี
พัฒนาการ
ครบทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สืบสาน
วัฒนธรรมดนตรี
ท้องถิ่น 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยได้
แสดงออกถึง
ความสามารถดา้น
ดนตรีพื้นบ้าน 
2. ส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย มีการ
รวมกลุม่ท ากิจกรรม
สร้างสรรค ์
 

ผลผลติ 
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
มีการจัดตั้งชมรม และมี
เครื่องดนตรีไว้ในการ
ฝึกซ้อม ครบชุด  
สถานท่ีด าเนินการ 
 ศูนย์ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน ในเขต  
ทต.นาจะหลวย /สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

- - - 300,000.00 300,00๐.00 เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นจ านวน 1 
แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
งเด็กเล็กไดร้ับการ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย 
อารมณ์-จติใจ 
สังคม สตปิัญญา 
และได้พัฒนา
สมอง ร้อยละ 80 
 
 

1.เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นเหมาะสม
ตามวัย 
2.บรเิวณ
สนามเด็กเล่น
มีความ
ปลอดภัยและ
มีอาณาเขต
ชัดเจน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทีเ่พ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3. ส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชนต าบล 
นาจะหลวยมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลป วัฒนธรรม 
ดนตรีพื้นบ้าน 
(โปงลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.เด็กเล็กมี
ความสุขได้รับ
การเพิ่มพลัง
สมองจากการ
เคลื่อนไหวมี
พัฒนาการ
ครบทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างรั้วก าแพง
คอนกรีต  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง 

1.เพื่อความ
ปลอดภัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยส าหรับ
เด็ก 
 

ผลผลติ 
ก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง  
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง 
 

- - - 350,000.00 350,000.00 เชิงปริมาณ 
1.รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมืองที่ได้
มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมืองมี
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง
มีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ติดตั้งเหล็กดดั
อาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง  

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 
 

ผลผลติ 
ติดตั้งเหล็กดดัอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมือง จ านวน 2 ห้อง 
สถานท่ีด าเนินการ 
ศพด.บ้านหลักเมือง
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 250,000.00 250,000.00 เชิงปริมาณ 
ติดตั้งเหล็กดดั 
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรยีนมี
ความ
ปลอดภัย 

2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปรับปรุงกั้นห้อง
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลัก
เมือง 

-เพื่อปรับปรุงให้เด็ก
ได้มีห้องเรียนท่ี
เหมาะสมเป็น
สัดส่วนและใหเ้อื้อ
ต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

ผลผลติ 
กั้นห้องเรียนให้มีความเป็น
ระเบียบและมีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 2 
ห้องเรียน 
สถานท่ีด าเนินการ 
ศพด.บ้านหลักเมือง
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก จ านวน ๘๘ คนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหลัก
เมือง 
 
 
 
 

- - - 250,000.00 250,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ห้องเรียนได้
มาตรฐาน 
จ านวน 2 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัด
ห้องเรียนที่เป็น
สัดส่วน เหมาะกบั
การจัดการเรีนนรู ้

1.เด็กไดม้ี
ห้องเรียนที่
เหมาะสมเป็น
สัดส่วนและให้
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
จ านวน 2 
ห้องเรียน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

1.เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตของนักเรียน 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
 

- ผลผลิต   
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 8 จุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน ์
วงจรปิด) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนานจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
 
 
 

   
 

250,0000.00 250,0000.00 เชิงปริมาณ 
1.กล้องวงจรปิด
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 
 
 

1.ลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตของ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
 

 รวม 9 โครงการ      1,725,000.00 1,747,000.00    
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในชุมชน ให้มี
สุขภาพอนามัยที่พึง
ประสงค ์

- ผลผลิต   
1.ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 879 คน: 
ครั้ง: ปี  
2.ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้
พิการ  จ านวน 195 คน: 
ครั้ง: ปี  
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชน ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

   
 

 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผูสู้งอายุและ 
ผู้พิการได้รับการ
ประเมินสุขภาพ
ตามแบบประเมิน
คัดกรองผูสู้งอายุ 
 ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2. ผูสู้งอายุและ 
ผู้พิการมสีุขภาพดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
หันมาใช้จักรยานใน
การเดินทางแทน
การใช้
รถจักรยานยนต์และ
รถยนต ์

- ผลผลิต   
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม) จ านวน 110 คน:  
ปี  
– สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนหัน
มาใช้จักยานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนได้
ออกก าลังกายท า
ให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

1.ประชาชน
หันมาใช้จัก
ยานใน
ชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น 
2. ประชาชน
ได้ออกก าลัง
กายท าให้มี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 กองทุนถุงยาง
อนามัย 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
 

- ผลผลิต   
1.จัดซื้อถุงยาอนามัย 
2.กล่องถุงยางอนามัยแบบ
หยอดเหรียญ ภายในชุมชน
ทั้ง 7 ชุมชน: ครั้ง: ปี  
– สถานท่ีด าเนินการ  
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

   
 

 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถุงยาอนามัย 
2.กล่องถุงยาง
อนามัยแบบหยอด
เหรียญ ภายใน
ชุมชนทั้ง 7 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
7 ตู ้
เชิงคุณภาพ 
3. ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การป้องกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อ
เพศสัมพันธ์ 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างสถานท่ี
ออกก าลังกาย
พร้อมอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

1. เพื่อก่อสร้าง
สถานท่ีออก 
ก าลังกายพร้อม
อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การออกก าลังกาย
ของแด็กเยาวชน
และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลัง
กายพร้อมอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย  จ านวน 1 แห่ง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
บริเวณโรงจอดรถ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หลังเก่า 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

   
 

6,000,000.00 6,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนใน
เขตเทศบาลม ี
ค่าดัชนีมวลกาย
(BMI)อยู่ในเกณฑ์
น้ าหนักปกติ  
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 
 
 
 
 

1.เครื่องออก
ก าลังกายได้
มาตรฐาน 
2.ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 4 โครงการ      6,000,000.00 6,320,000.00    

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ลด ละ 
เลิก ใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 

เพื่อรณรงค์ให้
ร้านอาหารลดการ
ใช้โฟมที่ท าจากวัสดุ
ที่ไม่ปลอดภัยและไม่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ผลผลิต   
1.จัดอบรมรา้นอาหาร
จ านวน 36 รา้น: ครั้ง: ปี  
2.มอบป้ายร้านอาหาร
ปลอดโฟม 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ร้านอาหารภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ร้านอาหารภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ร้านอาหารไม่ใช้
โฟมบรรจุอาหาร 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริโภคมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  

1.ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี
2.ลดปริมาณ
ขยะประเภท
โฟมซึ่งย่อย
สลายอยาก 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า
ตัวอย่าง 

1.เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อพัฒนา
คุณภาพน้ าอุปโภค
และบรโิภคมี
คุณภาพ 

- ผลผลิต   
ตรวจวิเคราะห์น้ าอุปโภค 
บริโภค ณ แหล่งก าเนิด 1 
จุด และปลายท่อ จ านวน1: 
ครั้ง: เดือน 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ครัวเรือนภายในเขต
เทศบาล/หน่วยงาน
ราชการ/โรงงานน้ าดื่ม ใน
พื้นที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าไดร้้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. ผลการตรวจ
วิเคราะห์น้ าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้น้ า
อุปโภคและ
บริโภค 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ตลาดชวนเดิน
เพลิดเพลินรินน้ า 

1.ให้มีจดุส าหรับ
ขายสินค้า OTOP
ของชุมชนในอ าเภอ
นาจะหลวย 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม 
3.เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในอ าเภอ
นาจะหลวย 
 
 
 

- ผลผลิต   
ตลาดริมน้ า จ านวน 2 แห่ง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
1.อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
2.อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักเท่ียว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 
เชิงคุณภาพ 
2. ตลาดรมิน้ าได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
พื้นที่จ าหน่าย
สินค้า  
2.สร้างรายได้
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างบ่อบ าบัด
สิ่งปฏิกูลแบบบ่อ
ทรายกรอง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกลู
ที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีการใช้
งานอย่างยั่งยืน 
2.เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากเชื้อ
โรคและไข่พยาธ ิ
 

- ผลผลิต   
บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกลูแบบบ่อ
ทรายกรองตามแบบกรม
อนามัย จ านวน 1 บ่อ 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

   
 

 400,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
ระบบจัดการสิ่ง
ปฏิกูล  
จ านวน 1 บ่อ 
เชิงคุณภาพ 
2. ระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

1.มีระบบ
บริหารจดัการ
สิ่งปฏิกูลจาก
แหล่งก าเนิด
บ้านพักอาศัย 
สถาน
ประกอบการที่
เหมาะสม 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 4 โครงการ           

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างและ
ติดตั้งเครื่อง
กระจายข่าวแบบ
ไรส้าย 

1.เพื่อให้มีระบบ
เสียงไร้สายที่ได้
มาตรฐาน  
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ ์
 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างและติดตั้งเครื่อง
กระจายข่าวแบบไรส้าย
จ านวน 6 จุด 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

500,0000.00 500,0000.00 เชิงปริมาณ 
1.ระบบเสยีงไร้
สายที่จ านวน 6 
จุด 
เชิงคณุภาพ 
2. ระบบเสยีงไร้
สายที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

1.ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ ์

งาน
ประชาสมั
พันธ/์ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 
 

 

แบบ ผ 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จ้างเหมาบริการ
พนักงานส ารวจ 

เพื่อส ารวจข้อมลู
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ป้าย 
ใบอนุญาตอื่น ๆ ใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 

- ผลผลิต   
จ้างเหมาบริกรส ารวจข้อมลู
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย
ร้านค้าพาณิชย์ ใบอนุญาต
อื่น ๆ ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
จ านวน 1 คน : ปี 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย
ร้านค้าพาณิชย์ ใบอนุญาต
อื่น ๆ ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 

   
 

27,000.00 108,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ข้อมูลทีด่ิน สิ่ง
ปลูกสร้าง ป้าย 
ร้านค้า พาณิชย์ 
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
2. การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดตาม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลทีด่ิน
และสิ่งปลูก
สร้าง ข้อมูล
ป้าย และ
ร้านค้าพาณิชย์ 
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

กองคลัง 
 

 รวม 2โครงการ      527,0000.00 608,000.00    

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

1.เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

- ผลผลิต   
ติดตตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 16 ชุด(ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
 
 
 
 

   
 

500,000.00 500,000.000 เชิงปริมาณ 
1.ล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 
 
 

1.ลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

งานป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
 

 รวม 1 โครงการ      500,0000.00 500,0000.00    
 

แบบ ผ 02 
 



64 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเวียงชัย เช่ือมต่อ 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2248  ขนาด  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1,420 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,100 ตร.ม.  ดินถมไหล่
ทางข้างละ 0.5 เมตร  
จุดเริม่ต้นโครงการ    
พิกัด 14.50462N  
105.22968 E    
จุดสิ้นสุดโครงการ   
พิกัด 14.50462N  
105.22968 E  
 

    4,200,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ         
2. 2.สอดคล้อง
กับความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02/1 
 



65 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนเวียงชัย สายทางบ้าน
ห้วยชันใต้เช่ือมต่อ ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2248 
หมู่ที่12  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี
- กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
นิเวศน์ เชื่อมต่อ ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2248  
หมู่ที ่13 บ้านห้วยชันเหนือ 
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี  ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 1,370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,480 ตร.ม.  
ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.5 
เมตร   จุดเริ่มต้นโครงการ  
พิกัด 14.51115N  
105.24003 E จุดสิ้นสดุ
โครงการ   พิกัด 
14.50229N  
105.24888 E    

    3,200,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ         
2. 2.สอดคล้อง
กับความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์  เช่ือมต่อ  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2248  หมู่ที่ 13  
บ้านห้วยชันเหนือ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนวิเศษโกสินทร์ 
ชุมชนห้วยโลก  หมู่ที่ 7   
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,550 ตร.ม.  
ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.5 
เมตร จดุเริ่มต้นโครงการ                   
พิกัด 14.52330N  
105.25498 E  จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด 
14.51619N  
105.26225E       
 
 
 
 

    3,200,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ         
2. 2.สอดคล้อง
กับความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเศษโกสินทร์ เช่ือมต่อ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 
2248  หมู่ที่ 7  
บ้านห้วยโลก  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผ 02/1 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
เชื่อมต่อระหว่าง 
ถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข 
4029 กับ ถนน
ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248 
หมู่ที่ 10  
ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อให้ ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
เชื่อมต่อระหว่าง ถนนทาง
หลวงหมายเลข 4029 กับ 
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2248 หมู่ที่ 10 
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี  ขนาดไหล่
ทางกว้างขา้งละ 3.00 เมตร 
ระยะทาง 1,780 เมตร 
หนา 0.15 เมตร                 
จุดเริม่ต้นโครงการ                     
พิกัด 14.53457N  
105.23792 E  จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด 14.52311N  
105.24973 E  
 
 

    6,700,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
เชิงคณุภาพ         
2. 2.สอดคล้อง
กับความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
เชื่อมต่อระหว่าง ถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 
4029 กับ ถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2248 
หมู่ที่ 10  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผ 02/1 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ผลผลิต   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนนิเวศน์ เชื่อมต่อ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 
2248 หมู่ที่ 12  
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร                           
จุดเริม่ต้นโครงการ                     
พิกัด 14.51409N  
105.23703 E จุดสิ้นสดุ
โครงการ พิกัด 
14.51270N  
105.23312 E 
 
 

    1,740,000.00 เชิงปริมาณ        
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  
เชิงคุณภาพ         
2. 2.สอดคล้อง
กับความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02/1 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนนิเวศน์ เชื่อมต่อ  
ถนนทางหลวงหมายเลข 
2248 หมู่ที่12  
กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 รวม 5 โครงการ       19,040,000.00    
 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln 
One  จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

23,000.00 23,000.00 งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



75 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู  
จ านวน 1  เครื่อง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

32,400.00 32,400.00 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



76 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
1.เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู  
จ านวน 6  เครื่อง เครื่องละ 
39,700 บาท 
2.เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู  
จ านวน 6  เครื่อง  เครื่องละ 
39,700 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

   
 

238,200.00 238,200.00 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองการศึกษา/
กองคลัง/กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

แบบ ผ 03 
 



77 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
โต๊ะผู้บริหาร  จ านวน 2 ชุด
ชุดละ 18,800 บาท 
(นอกเหนือบัญชีครุภณัฑ์)
รายละเอียดดังนี ้
1. โตะ๊ท างาน ขนาดกว้าง 
160 ซม ลึก 85 ซม. สูง 
76 ซม. ท ามาจากไม้ MDF 
ผสมไม้จริงเคลือบผิวด้วย 
PU มีความแข็งแรงในส่วน
การกระแทกรับน้ าหนักได้ดี 
พร้อมท้ังยังทนต่อความร้อน 
หนา้โต๊ะหนา 3 นิ้ว บนหน้า
โต๊ะ มีแผ่นรองเขียนเป็น
หนัง PVC สีด าป้องกันรอย
ขูดขีด ขอบโต๊ะด้านในมีราง
ลิ้นซัก เป็นรางสไลด์ชนิด
ลูกปืนมีความทนทานขาโต๊ะ
มีฐานรองเสา 

   
 

37,600.00  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



78 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานบริหาร
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

2. ตู้ข้างยาว ขนาด 40 ซม. 
กว้าง 120 ซม. สูง 65 ซม. 
โครงสร้างไม้ MDF พ่น
เคลือบโพลียูนิเทนกันรอย
ขูดขีด ส่วนกลางมรีางลิ้นซัก
เก็บของและมีกุญแจล็อก มี
ความทนทานในการรับ
น้ าหนักไดด้ี บานพับเปิดปดิ
เป็นแบบถ้วยมีอายุใช้งาน
ยาวนาน  สามารถอด
ประกอบได้ มือจับเป็นแบบ
หลุมฝังติดหน้าบาน 
3. ตู้เล็ก ขนาดลึก 40 ซม. 
กว้าง 50 ซม.สูง 59 ซม. 
โครงสร้างไม้ MDF พ่น
เคลือบโพลียูนิเทนกันรอย
ขูดขีด  
 

   
 

  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



79 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ตู้ยึดตดิกับหน้าโต๊ะ ด้านขวา 
หน้าบานมีลิ้นซัก 3 ลูก 
พร้อมกุญแจล๊อค 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



80 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
โต๊ะผู้บริหาร  จ านวน 1 ชุด
ชุดละ 26,000 บาท 
(นอกเหนือบัญชีครุภณัฑ์)
รายละเอียดดังนี ้
1. โตะ๊ท างาน ขนาดกว้าง 
160 ซม ลึก 85 ซม. สูง 
76 ซม. ท ามาจากไม้ MDF 
เคลือบสโีตะ๊ด้วยโพลียูนิเทน 
ทนความร้อนและรอยขูดขดี 
TOP หนา 3 นิ้ว มียาง
พลาสติกรองมือเพื่อป้องกัน
รอยขูดขีด มีช่องร้อยสาย
คอมพิวเตอร์ ด้านล่างหน้า 
TOP มีรางเก็บอุปกรณ์
เครื่องเขียน ขนาด
พอประมาณ หน้าโตะ๊เป็น
ลักษณะหักเหลี่ยมย่อมุมเดิน
บัวคิ้วด่านล่าง  

   
 

26,000.00  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



81 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โครงสร้างไม้ MDF กรุโครง
ไม้จริง ผิวสีเดียวกับหน้าโต๊ะ 
ขอบด้านข้างซ้าย-ขวาเดิน
ร่อง 
2. ตู้ข้างยาว ขนาด ลึก 40 
ซม. กว้าง 120 ซม. สูง 65 
ซม. วัสดไุม้ MDF เพาะโครง
หนา ซ่องด้านซ้าย-ขวาเป็น
บานเปิด ด้านในมีช้ันวาง
แฟ้ม ช่องโล่งด้านซ้าย
ส าหรับวาง CPU และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนกลาง
ด้านบนเป็นช่องวาง
คีย์บอร์ด ด้านกลางเป็นช่อง
โล่ง และด้านล่างเป็นกล่อง
ลิ้นซัก สามมารถเก็บหนังสือ
หรืออุปกรณไ์ด ้
 

   
 

  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



82 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

3. ตู้เล็ก ขนนาดลึก 40 
ซม.กว้าง 45 ซม. สูง 59 
วัสดุโครงสรา้งไม้ MDF พ่นสี
เคลือบโพลียูนอเทนกันรอย
ขูดขีด มีลิ้นซัก 2 ช่อง 
เคลื่อนที่ได้ ลักษณะที่ได้
ลกัษณะมือจับเป็นแบบหลุม
มีกุญแจล๊อกได้  
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

   
 

  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



83 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
1. เก้าอ้ีผู้บริหารขนาด 
กว้าง 70 ซม.ลึก 80 ซม.สูง 
114-120 ซม. จ านวน 1 
ตัว ตัวละ 11,900 บาท 
2.เก้าอี้ท างานผู้บริหาร 
ขนาดกว้าง 65 ซม ลึก 87  
ซม.สูง 117-122 ซม.  
จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ5,400 บาท 
 – สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 

   
 

22,700.00  งานธุรการ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



84 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล   
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

 22,000.00 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



85 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล  จ านวน 
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

22,000.00 22,000.00 งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln 
One  จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

23,000.00 23,000.00 งานทะเบียน
และบัตร/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
1.โตะ๊ท างานผู้บริหาร ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 60 
ซฒ.จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
7,000 
2. เก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน 2 
ตัว ตัวละ 3,500 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

21,000.00 
 

21,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
ขนาด 80X40X85 ซม. 
จ านวน 1 หลัง(นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

5,000.00 
 

5,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
ตู้เก็บเอกสารสูง ขนาดกลาง
บนโล่ง ขนาด 
80X40X160 ซม.  
จ านวน 1 หลัง(นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

6,500.00 
 

6,500.00 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
1.ชุดโตะ๊ประชุม 12 ท่ีนั่ง 
จ านวน 1 ชุด  ชุดละ
26,000 ประกอบด้วย  
1.โตะ๊ประชุมขนาด 
1,500X600X7,500 ซม. 
จ านวน 4  ตัว 
2.โตะ๊ประชุม ขนาด 
1,500X750  จ านวน 3 
ตัว(นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

   
 

26,000.00 
 

26,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เก้าอี้พนักพิง  จ านวน 12 
ตัว  ตัวละ 3,800 บาท
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

45,000.00 
 

45,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



92 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
ตู้โชว์กระจก ขนาดสูง 80 
ซม. จ านวน 1 หลัง
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

9,000.00 
 

9,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
โต๊ะเอนกประสงค์  
จ านวน 40 ตัว 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
Multifunction ฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผูป้ฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

4,000.00 4,000.00 
 
 
 

กองคลัง/
งานจัดเก็บ
รายได้/งาน
การเงินและ

บัญช ี
 

 
 
 

แบบ ผ 03 
 



95 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล  จ านวน 
1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 

 

   
 

 22,000.00 กองคลัง 
 

 รวม 18 โครงการ        641,400.00 599,100.00  
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
ตู้เก็บเอกสารขนาด 20 ช่อง 
จ านวน 3  หลัง 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 10,000.00 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 รวม 1 โครงการ         10,000.00  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

- ผลผลิต   
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จ านวน 16 จดุ รายละเอยีด
ดังนี ้
1. กล่องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย จ านวน 16 
ตัว ตัวละ 5,700 บาท เป็น
เงิน 91,200 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน ์
วงจรปิด) 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย จ านวน 1 เครื่อง 
เครืองละ  57,000 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน ์
วงจรปิด) 
3.เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 โวล์ จ านวน 1 เครื่อง 
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
พร้อมจ่ายไฟ  
จ านวน 16 ใบ 

   
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

5.ตู้เก็บอุปกรณ์บนเสาไฟ  
จ านวน 1 ใบ 
6.ตู้เก็บเครื่องบันทึกขนาด 
จ านวน 1 ใบ 
7. จอส าหรับดภูาพ ขนาด 
32 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
8.สายสญัญาณไฟเบอร์ 
จ านวน 800 เมตร 
(ครุภัณฑ์ตามโครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก 
จ านวน 1  ชุด 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

10,000.00 
 

10,000.0
0 

 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 รวม 2 โครงการ        510,000.00 510,000.00  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ผลผลิต   
-เครื่องตัดหญ้าแบบ    
ข้อแข็ง  แบบสาย สะพาย  
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า    
30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
9,500 บาท (นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
และผูป้ฏิบัติงาน 
 

 

   
 

19,000.00 19,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



101 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ผลผลิต   
-เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า                       
มีลักษณะดังนี้                               
-ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
1,500 w         
-น้ าหนักไม่น้อยกว่า 15 กก.                
-มีกล่องเก็บเครื่อง                           
- คุณลักษณะ 30  mm                    
-อัตราการกระแทก 
ไม่น้อยกว่า 1.450 ต่อนาที  
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

   
 

25,000.00 25,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้ที่สัญจรไปมา
ช่วยและช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

- ผลผลิต   
-จัดซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง 
LED ไฟสาธารณะ พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้งครบชุด
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

493,000.00 1,530,000.00 กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้ที่สัญจรไปมา
ช่วยและช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

- ผลผลิต   
-เครื่องบีบหลอดคอน    
เนคเตอร์แบบ H   มีลักษณะ
ดังนี้                                 
-คีมย้ า H Tap Connectors              
-ด้ามจับไฟเบอร์กลาสกันไฟ
ได้ถึง 60 kV  -แรงย้ า 4.5 
Tons -Over-center cam 
mechanism เมื่อย้ าเสร็จ                    
-ใช้กับดายแบบ w และ O                
-ขนาดยาว 650 มม
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  

   
 

10,500.00 10,500.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 4 โครงการ        547,500.00 1,559,500.00  

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
เลื้อยยนต์(เครื่องโซย่นต์) 
ขนาดไมเ่กิน 1 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 7,500.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
เลื้อยวงเดือนไฟฟ้า(แบบ
มือถือ) ขนาด 8 น้ิว  
จ านวน 1 เครื่อง 
(นอกเหนือบัญชีครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 6,400.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
เครื่องเจีย ตดัแบบมือถือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 น้ิว   
จ านวน 1 เครื่อง 
(นอกเหนือบัญชีครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 6,500.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
เครื่องตัดไฟเบอร์แบบ
สายพาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 14 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง  (นอกเหนือบัญชี
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

   
 

 20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดไม่
น้อยกว่า 300 Amp     
จ านวน 1 เครื่อง  
(นอกเหนือบัญชีครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 8,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
สว่านไฟฟ้าแบบไรส้ายเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจดัซื้อสว่าน 
ไรส้าย  ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 โวล 
จ านวน 1 เครื่อง   
(จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)   
– สถานท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

   
 

 8,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
สว่านไฟฟ้าแบบเจาะ
กระแทก  ขนาดไม่น้อย
กว่า 800 วัตต์   
จ านวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)   
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
และผูป้ฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

 8,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
และผูป้ฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

 22,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
 



112 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต   
จัดซื้อรถกระบะโครง
เหล็กลากพ่วงรถตัด
หญ้า จ านวน 1 คัน 

- ขนาดกว้าง  1.80  เมตร   
-ยาว  2.40  เมตร 
- สูง  1.50  เมตร    
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
และผูป้ฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

   
 

 46,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 9 โครงการ         124,400.00  
 
 

แบบ ผ 03 
 



113 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ดนตร ี

1.เพือ่ส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยได้
แสดงออกถึง
ความสามารถด้าน
ดนตรีพื้นบ้าน 
2. ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย มีการ
รวมกลุ่มท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนต าบลนา
จะหลวยมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม ดนตรี
พื้นบ้าน (โปงลาง 

- ผลผลิต   
จัดซื้อเครื่องดนตร ี
โปงลาง จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
1.กลองหาง จ านวน 4 ใบ 
2.พิณไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว 
3.พิณเบส จ านวน 1 ตัว 
4.โปงลางไม้ จ านวน 1 ตัว 
5.โหวดกลม จ านวน 3 ตัว 
6.โหวดกลมส าหรับซ้อม จ านวน 
5 ตัว 
7.แคนแปดส้ินเงิน จ านวน 1 ตัว 
8.ไฟซองอีสาน จ านวน 1 ชุด 
9.ไม้กับแก๊ปส้ัน จ านวน 1 ชุด 
10.ไม้กับแก๊ปยาว จ านวน 1 คู่ 
11.เกราะลอ จ านวน 1 ตัว 
12.ปี่ภูไทย จ านวน 3 ตัว 
13.ฉิ่งลงหิน จ าวน 1 ชุด 
14.ฉาบเล็ก 6 น้ิวลงหิน  
จ านวน 1 ชุด 
15.ฉาบขนาดใหญ่ 10 น้ิวลง
หิน จ านวน 1 ชุด 
  (นอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์) 
 

   
 

 200,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ดนตร ี

 
 

– สถานท่ีด าเนินการ  
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ชมรมสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
การแพทย์ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต   
เครื่องช่ังน้ าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 
จ านวน 2 เครื่อง   
เครื่องละ 20,000 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเป้าหมาย  
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

   
 

 40,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

- ผลผลิต   
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จ านวน 8 จุด รายละเอียด
ดังนี ้
1. กล่องโทรทัศน์วงจรปดิ
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายใน
ส านักงาน จ านวน 4 ตัว ตัว
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 
120,000 บาท 
2.กล่องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
ส านักงาน จ านวน 4 ตัว  
ตัวละ 5,700 บาท เป็นเงิน 
22,800 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน ์
วงจรปิด) 
 
 
 

   
 

 250,000.00 
 
 
 

งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย จ านวน 1 เครื่อง 
เครืองละ  57,000 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน ์
วงจรปิด) 
3.เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 โวล์ จ านวน 1 เครื่อง 
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
พร้อมจ่ายไฟ  
จ านวน 16 ใบ 
5.ตู้เก็บอุปกรณ์บนเสาไฟ  
จ านวน 1 ใบ 
6.ตู้เก็บเครื่องบันทึกขนาด 
จ านวน 1 ใบ 
7. จอส าหรับดภูาพ ขนาด 
32 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
8.สายสญัญาณไฟเบอร์ 
จ านวน 100 เมตร 
(ครุภัณฑ์ตามโครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

   
 

  
 
 
 

กอง
การศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ 03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม
และสร้างความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย จ านวน 1 เครื่อง 
เครืองละ  57,000 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน ์
วงจรปิด) 
3.เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 โวล์ จ านวน 1 เครื่อง 
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
พร้อมจ่ายไฟ  
จ านวน 16 ใบ 
5.ตู้เก็บอุปกรณ์บนเสาไฟ  
จ านวน 1 ใบ 
6.ตู้เก็บเครื่องบันทึกขนาด 
จ านวน 1 ใบ 
7. จอส าหรับดภูาพ ขนาด 
32 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
8.สายสญัญาณไฟเบอร์ 
จ านวน 100 เมตร 
(ครุภัณฑ์ตามโครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

   
 

  
 
 
 

กอง
การศึกษา 
 

 รวม  3  โครงการ         490,000.00  
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 
ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
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แบบ ผ 01 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์

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 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
  1.1) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง  

          
 
 

1 

 
 
 

40,0000.00 

รวม           1 40,0000.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 
  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

           
 
 
 

2 
1 

 
 
 
 
 

20,500,000.00 
4,394,100.00 

รวม           3 24,894,100.00 

รวมท้ังสิ้น           4 24,934,100.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันและปราม
ปราบยาเสพตดิ
จังหวัด
อุบลราชธานีตาม
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิจังหวัด
อุบลราชธานี
(เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565) 
หน้า 440 ล าดับ
ที่ 13) 

1.เพื่อแก้ไขปญัหา
การลักลอบน าเข้า
ยาเสพตดิตามแนว
ชายแดน 
2.เพื่อลดการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดพื้นที่ตอนในทุก
อ าเภอ 
3.เพื่อส่งเสรมิ สรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี
การเฝา้ระวังตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 

- ผลผลิต   
อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปรามปราบยา
เสพติดจังหวัดอุบลราชธานี
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน 30,000 บาท 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ครอบคลมุทุกอ าเภอ 
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
หรือตามที่จังหวัด
อุบลราชธานีก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ทุกอ าเภอในจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 
 

   
 

 40,0000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับ
การอุดหนุน
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2. คดีเกีย่วกับยา
เสพติดลดลงไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
70 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ของจังหวัด
อุบลราชธานี
ด้านการ
ปราบปรามยา
เสพติด 

งานป้องก้น
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
 

 รวม 1 โครงการ       40,000.00    
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
(เปลี่ยนแปลงจาก
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565) 
หน้า 400 ล าดับ
ที่ 10) 

1.เพื่อจัดหาสถานท่ี
ก าจัดขยะ 
2.จ้างเหมาบริการ
เก็บขยะ 
3.จัดหาถังขยะ 
4.จัดซื้อเตาเผาขยะ 
5.การจดัการขยะ 
 

- ผลผลิต   
1.ค่าเช่าท่ีก าจดัขยะ 
2.ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ
ขยะ 
3.จัดหาถังขยะ 
4.จัดซื้อเตาเผาขยะ 
5.การจดัการขยะ 
– สถานท่ีด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและประชาชน
ทั่วไปท่ีใช้ประโยชน ์

2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 2,611,600.00 4,394,100.00 เชิงปริมาณ 
1.การบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2. ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
การบริหาร
จัดการขยะ
ก าจัดขยะ
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 รวม 2 โครงการ       4,394,100.00    

แบบ ผ 02 
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