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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 -2565) 

ทีเ่พิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 
 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
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ก 
ค าน า 

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

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ข 
สารบัญ 

           หน้า 
ค าน า           ก 
วิสยัทัศน์,ยุทธศาสตร์         4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)ทีเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1    5 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       6   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต        
แผนงานบริหารงานทั่วไป         7-9   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย    
แผนงานรักษาความสงบภายใน        10  
ภาคผนวก    
ส าเนาประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ทีเ่พ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
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-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาล
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 ในปี 
พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ85 ในปีพ.ศ.2564 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
ในปี พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการงานต่าง ๆ 
ของเทศบาลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 ในปี 
พ.ศ. 2564 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85ในปี พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน์ 
 เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

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

 

เทศบาลมีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยวธิีการสหกรณ์สง่เสริมศักยภาพ
การเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนยกระดับคณุภาพการบริการ
ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน 

 

ประชาชนมีค่านิยมทีด่ตี่อศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบงัคับอย่างทั่วถงึ 
ประชาชนได้รับการสง่เสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสงัคม
สงเคราะห์และพฒันาสุขอนามยัชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 

 

เทศบาลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกลู การจัดการขยะ 

 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับความพอใจ
ภาพรวมการพฒันาด้านการบรหิาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับ          
ความพอใจ ภาพรวมการพฒันา         
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

เป้าประสงค์ 
 

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

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

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

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

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

 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

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

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

4.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักใน
ทรัพยากรน้ าและ  สิง่แวดล้อม 
4.2 พัฒนาและสง่เสรมิบริการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
ให้มีขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชน 
 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา 
บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริม
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

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

แผนงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์
 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานสถิติ
และวิชาการ 
 

แผนงาน 
งบกลาง 
 

แผนงานรกัษาความสงบ 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 
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บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 
ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
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แบบ ผ 01 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
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) 

3..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
  3.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

70,000.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

70,000.00 

รวม - - - - 1 70,000.00 - - - - 1 70,000.00 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   6.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
1 

 
 
 

133,500.00 

 
 
 
1 

 
 
 

133,500.00 

 
 
 
1 

 
 
 

133,500.00 

 
 
 
4 

 
 
 

400,500.00 

รวม - - - - 2 203,500.00 1 133,500.00 1 133,500.00 5 470,500.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดพิธรีับ
พระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว
และสมเดจ็พระ
นางเจ้า ฯ     
พระบรมราชิน ี

1.เพื่อน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
อันหาที่สุดมไิด้และ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธี
พรมราชาภเิษก
พุทธศักราช 2562 
2.เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ที่
ทรงมีคุณูปการต่อ
ประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทย 
 

ผลผลิต  จัดพิธีรับ
พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ี
ส าหรับมอบแก่ประชาชน
ทุกครัวเรือนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีข้าราชการฝุายการเมือง 
 
 

  70,000.00   เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 
เชิงคุณภาพ 
เกิดจิตส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุและ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ร้อยละ 80 
 

เกิดจิตส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุและ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3.เพื่อให้ข่าราชการ
ฝุายการเมือง
บุคลากรในสังกัด
เทศบาล 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน ตัวแทน
ครัวเรือน ประชาชน
หน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ไดเ้ข้า
รับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์  

บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
และหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน ตัวแทน
ครัวเรือน ประชาชน 
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า จ านวน 110 คน 
สถานทีด่ าเนินการ 
ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(ช้ัน 2) 

        

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ   
พระบรมราชิน ี

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการฝุายการเมือง
บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
และหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน ตัวแทน
ครัวเรือน ประชาชน 
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า จ านวน 110 คน 

        

 รวม 1 โครงการ     70,000.00      
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง  
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
2.เพื่อให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ   
เจ้าพนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ความรู้ด้านการ
จัดการ สาธารณภัย
เบื้องต้น 

ผลผลิต  ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50 
คน คน:ครั้ง:ปี 
สถานที่ด าเนินการ  
กองพันทหารช่างที่ 601 
ค่ายสรรพสิทธ์ิประสงค์ 
อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ีหรือ 
ตามที่เทศบาลต าบล    
นาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ จ านวน 50 คน 

  133,500.00 133,500.00 133,500.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมร้อยละ 50 
เชิงคณุภาพ 
2.ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 
 

ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจ า
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
ความรู้ทัง้
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ
ส่งผลให้
ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 1 โครงการ     133,500.00 133,500.00 133,500.00    

แบบ ผ 02 
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    ภาคผนวก 
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