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ค าน า 
  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่งรัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงาน
แบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2559เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริง มียุทธศาสตร์ 
การพัฒนา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

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

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

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

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1) ที่ตั้ง    
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองอุบลราชธานีห่าง

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

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

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

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

จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตที่  1 
 

แผนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ     
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ในชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัณฐานเทศบาลต าบลนาจะหลวยตั้งอยู่

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

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

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น  3  ฤดูกาล 

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

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

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูง  พ้ืนที่        
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหาภัยแล้งในห้วงนี้ 

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

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

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

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

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้มีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม่ 
2.ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

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

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

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

มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
โครงสร้างทางการเมือง 

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

ผลการเลือกตั้ง 
จ านวน   
ผู้มีสิทธิ
(คน) 

จ านวน        
ผู้มาใช้สิทธ ิ

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 
(บัตร) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นายกเทศมนตร ี
ต าบลนาจะหลวย 

5,225 
 

3,648 69.82 3,554 97.42 52 1.42 

2. สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
ที่ 1 

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

3. สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
ที่ 2 

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

        

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

ด้านประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
รายการ ปีปัจจุบัน(2559) ปีที่แล้ว(2558) 2 ปีที่แล้ว (2557) 

ประชากรชาย  (คน) 3,722 3,755 3,761 
ประชากรหญิง (คน) 3,690 3,709 3,709 
รวมประชากร(คน) 7,412 7,464 7,470 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,491 2,440 2,377 
 แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 588 591 1,179 369 
8 บ้านหลักเมือง 844 882 1,726 610 
10 บ้านศรีพรหม 595 598 1,193 415 
11 บ้านกลางเมือง 454 437 891 423 
12 บ้านห้วยซันใต้ 642 609 1,251 375 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 590 564 1,154 298 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 9 9 18 1 

รวม 3,722 3,700 7,412 2,491 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,709 3,688 7,397 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย (บริติช 1 นอร์เวย์ 1 

เยอรมัน 1 ฝรั่งเศส 1 
เคนยา 1  ลาว 8) 

2 
(ลาว 2) 

15 

สัญชาติอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 

(บริติช 1 นอร์เวย์ 1 
เยอรมัน 1 ฝรั่งเศส 1 

เคนยา 1 ลาว 8) 

2 
(ลาว 2) 

15 

ทุกสัญชาติ 3,722 3,690 7,412 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

รายการ ชาย หญิง รวม 
บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 52 45 97 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,961 2,964 5,925 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,782 2,814 5,596 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,653 2,700 5,353 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 66 0 66 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 44 0 44 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
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       3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  

เทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดอายุ จ านวนประชากร อัตราส่วนระหว่างหมวดอายุ อัตรา 
ส่วน 

  ชาย หญิง รวม ชาย (1) หญิง (2) รวม (3) เพศ 
รวม 3,722 3,690 7,412 3.14 3.13 6.27 100.4 

   0   -  4    ปี 233 232 465 318 3.06 6.25 104.0 
   5   -  9    ปี 236 227 463 3.66 3.43 7.08 106.7 
  10  -  14  ปี 271 254 525 4.17 3.56 7.73 117.0 
  15  -  19  ปี 309 264 573 3.97 4.17 8.14 95.1 
  20  -   24  ปี 294 309 603 4.11 3.51 7.62 117.3 
  25  -  29  ปี 305 260 565 3.91 3.60 7.51 108.6 
  30  -  34  ปี 290 267 557 4.16 4.13 8.28 100.7 
  35  -  39  ปี 308 306 614 4.59 4.76 9.35 96.3 
  40  -  44  ปี 340 353 693 3.82 4.16 7.97 91.9 
  45  -  49  ปี 283 308 591 3.06 3.35 6.41 91.5 
  50  -  54  ปี 227 248 475 2.58 2.42 4.99 106.7 
  55  -  59  ปี 191 179 370 1.92 2.05 3.97 93.4 
  60  -  64  ปี 142 152 294 1.52 1.58 3.10 96.6 
  65  -  69  ปี 113 117 230 1.07 1.24 2.31 85.9 
  70  -  74  ปี 79 92 171 0.67 0.80 1.47 84.7 
  75  -  79  ปี 50 59 109 0.42 0.53 0.94 79.5 
  80  -  84  ปี 31 39 70 0.27 0.32 0.59 83.3 
  85  ปีขึ้นไป 20 24 44 50.22 49.78 100.00 100.9 
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แผนภูมิประชากร ปี พ.ศ.2559 
โครงสร้างจ านวนประชากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
วิเคราะห์แนวโน้มอัตราส่วนประชากรพึ่งพิง 
ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนการพึ่งพิงปี พ.ศ.2559 

ช่วงอายุ จ านวน สัดส่วนร้อยละ 
ประชากรทั้งหมด 7,412 100.00 

0 – 14 ปี 1,453 19.60 
15 – 59 ปี 5,041 75.08 
60 ปีขึ้นไป 918 2.31 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง  47.03 
          อัตราส่วนประชากรพ่ึงพิงประชากรอายุ 0-14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 47.03 คาดว่าใน
อนาคตจ านวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาด้านการแพทย์ที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้อัตราการตายน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
วิเคราะห์การกระจายตัวของประชากร   

ในปี พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีประชากรทั้งสิ้น 7,412 คน เป็นเพศชาย 3,722 คน เป็น
เพศหญิง 3,690 คน คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  100 คน โดยประมาณ เท่ากับชาย 51 คน : หญิง 
49  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 839 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (ค านวณ : จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด /พื้นท่ีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย)และ จ านวนคนต่อบ้านเฉลี่ย 4 คน ต่อบ้าน 

 
 
 

-5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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80 - 84 ปี 
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หญิง 
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ตารางแสดงข้อมูลองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 

พ.ศ. ประ 
ชา 
กร 

เกิด
จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ตาย
จ านวน 

อัตรา
ต่อ
พัน 

เพิ่มตามธรรมชาต ิ ย้ายเขา้
จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ย้าย
ออก

จ านวน 

อัตรา
ต่อพัน 

ย้ายถิ่นสุทธ ิ เพิ่มสุทธิ 

รวม     จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

    จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

จ านวน อัตรา
ต่อพัน 

2554 7,420 483 65.4 40 5.4 443  60.0 485 65.7 801 108.4 -316  -42.8  127 17.2  

2555 7,502 455 61.0 43 5.8 412  55.2 432 57.9 698 93.6 -266  -35.7  146  19.6  

2556 7,477 385 51.4 53 7.1 332 44.3 407 54.3 771 102.9 -364 -48.6 -32 -4.3 

2557 7,470 330 44.2 54 7.2 276 36.90 392 52.5 689 92.2 -297 -39.7 -21 -2.8 

2558 7,464 289 38.70 59 7.9 2.30 30.80 394 52.80 6.55 87.70 -261 -35.0 -31 4.2 

2559 7,412 240 32.3 68 9.1 172 23.1 344 46.2 615 82.7 -271 -36.4 -99 -13.3 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่  30 กันยายน 2559 

วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคต 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2560 – 2580 
 

ปี พ.ศ. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2560 7,412 
2565 7,900 
2570 8,500 
2575 9,100 
2580 9,700 

อัตราเพิ่ม 1.34 
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จากการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2580) เทศบาลต าบล 

นาจะหลวยจะมีประชากรโดยประมาณ 9,700 คน 
ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 

ณ วันที่  30 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2565 2570 2575 2580 

7,412 7,900 8,500 9,100 9,700 

จ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย         
จังหวดัอุบลราชธานี   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2580 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1.ด้านการศึกษา 

การศึกษาภายในชเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถาบันการศึกษา 3 รูปแบบ 
  1.1 การศึกษาในระบบ   
    1.1.1การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จ านวน 3 แห่งได้แก่ 

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

  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 193คน 
ตารางแสดงข้อมูลอัตรา นักเรียน และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
นักเรียน/บุคลากร 
 

                                                
ศูนย ์

2-3 ขวบ 3-4 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

รวม 

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

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1 11 19 30 2 27 19 46 - 2 2 - 2 2 4 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 1 

1 6 5 11 1 19 11 30 - 2 2 1 - 1 3 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 2 

1 17 17 34 1 25 18 43 - 3 3 1 - 1 4 

รวม 3 34 41 75 4 64 48 112 - 7 7 2 2 4 11 
ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 

30 พฤษภาคม 2559 
  1.1.2 โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

1.2.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา5ตั้งอยู่เขตอ าเภอ
เดชอุดม ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 822คน นักเรียนชาย 412คน นักเรียนหญิง 410คน จ านวนห้องเรียน 24 ห้อง 
ข้าราชการครู 36 คนลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ภารโรง 1 คน บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 39 คน และเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) จังหวัด
อุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19พฤษภาคม 2559 
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1.2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวยเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 29 ตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งมี นักเรียนจ านวน 1,589 คน นักเรียนชาย 622 คน นักเรียนหญิง 967 คน จ านวนห้องเรียน 
45 ห้อง ข้าราชการครู 58 คน พนักงานครู 6คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ภารโรง 2 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น  75 คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2559 

2. การศึกษานอกระบบ  
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา จ านวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวยมีนักเรียนจ านวน 1,448คน นักเรียนชาย 823 คน 
นักเรียนหญิง 625 คน ข้าราชการครู2คน พนักงานครู9 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว11 คน 
บรรณารักษ์  1 คน 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  
การบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้สนับสนุน

การศึกษาด้านนี้โดยจัดท าระบบบริการอินเทอร์เนตประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวยเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใช้
บริการสืบค้นข้อมูล  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมตามวิถีชนสี่เผ่า การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

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

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

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

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

โยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ข้อมูล จ านวน 

1. โรงพยาบชาลรัฐบาล 

    - คลินิก 

    - ร้านขายยา/ร้านเภสัช 

    - ศูนย์สุขภาพชุมชน 

1 แห่ง 

3แห่ง 

4แห่ง 

1 แห่ง 

- เตียงคนไข้ (ขนาด) 30 เตียง 

    - แพทย ์ 4 คน 

- ทันตแพทย์ 2 คน 

    - พยาบาล 34 คน 

    - เภสัชกร 4 คน 

    - นักกายภาพบ าบัด 2 คน 

    - แพทย์แผนไทย 2 คน 

    - นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน 

    - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 205 คน 

2. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร  

    - บาดเจ็บ - คน 

    - ตาย - คน 

3. ผู้ติดเช้ือเอดส ์ สถิติที่ตรวจพบ ในแต่ละปี  

    - จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส ์ ปี 2556-    คน ปี 255720คน ปี 255820 คน 

    - เสียชีวิต     

    - ปัจจุบันผู้ปุวยกินยาต้านไวรัส   

ปี 2556  - คน ปี 2557 - คน ปี 2558-คน 

ปี 255620  คน ปี 255720คน ปี 255823คน 

    - เป็นสมาชิกชมรม   ปี 2556   -คน ปี 2557 20คน ปี 255823 คน 

 ปัจจุบันมีผู้ปุวยเอดส์ที่ไดร้ับเบีย้ยงัชีพ รวมทั้งสิ้น 23 คน 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  18  พฤษภาคม  2559   

2) ประเภทของการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จ านวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 30พฤษภาคม  2559   

3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 
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ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2554 

(คน) 
พ.ศ.2555 

(คน) 
พ.ศ.2556 

(คน) 
พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
อุจจาระร่วง 822 667 74 77 11 
ปอดบวม 12 90 57 35 12 
ไข้เลือดออก 4 7 59 2 1 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ 35 34 8 9 4 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรยี จ านวน 18คน 

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2559 – เมษายน 2559) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  8คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน  3คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  -คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  1คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  11คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  3คน 

ที่มา ข้อมูล: หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง7.1.1อ าเภอนาจะหลวยข้อมูล ณวันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
    4.3.ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 

- สถานีต ารวจภูธร จ านวน 1 แห่ง ก าลังพล 76 นาย 
- สถิติข้อมูลคดีอาญา ปี 2556 – 2558 
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเภทคดี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 

ประเภทคดี 
เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คดี) 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - - - - - - 1 1 1 
คดีประทุษร้ายชีวิตและร่างกาย - - - - - - 1 1 1 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 6 5 5 2 2 3 3 3 4 
คดีท่ีน่าสนใจ - - - - - - - - - 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย - 7 13 - 22 41 - 15 35 
คดียาเสพติด - 156 158 - 214 216 - 174 176 
คดีกระท าผิดต่อ พรบ.ปุาไม้ 5 4 6 34 8 11 16 3 6 
คดีกระท าผิดอ่ืน ๆ 15 15 16 4 4 4 5 5 7 

ที่มา ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 
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4.4. ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มสีถิติของบุคคลตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

รายการช่วยเหลือ
และการสงเคราะห ์

จ านวน(คน) งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2557 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2558 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2559 

(12 เดือน) 

ผู้สูงอาย ุ 794 805 824 6,184,700 6,309,700 6,386,000.00 
ผู้พิการ 124 124 127 726,000 1,129,500 1,241,600.00 
ผู้ปุวยเอดส์ 19 22 20 114,000 132,000 120,000.00 
ผู้ด้อยโอกาส - - - - - - 

 ที่มา ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมและการขนส่ง 

ระบบคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย สามารถติดต่อกับพ้ืนที่อ าเภอและ
ต าบลต่างๆ ได้สะดวกมีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดดังนี้ 

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

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

การบริการรถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอนาจะหลวยและจังหวัด คือ 
- นาจะหลวย –อุบลราชธานี   ระยะทาง  110กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – เดชอุดม  ระยะทาง    52  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – น้ ายืน  ระยะทาง    36  กิโลเมตร 

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

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

นอกจากนี้มียังมีประชาชนบางส่วนใช้บ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล  
ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/ครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันใช้น้ าจากบ่อ

น้ าตื้นและประปาบาดาลอยู่ มีดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ต้องการ 

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

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

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

(4) เครือข่ายองค์การชุมสายโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล1 บ้านกลางเมืองหมู่ที่ 11  
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ตารางแสดงข้อมูลตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน มีจ านวน 11 แห่ง 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ(แห่ง) 

7 บ้านห้วยโลก - 
8 บ้านหลักเมือง 4 
10 บ้านศรีพรหม 3 
11 บ้านกลางเมือง 4 
12 บ้านห้วยซันใต้ - 
13 บ้านห้วยซันเหนือ - 

รวม 11 
ที่มา ข้อมูลตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ:จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/สอบถามผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 
วันที่ 22  พฤษภาคม 2559 
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
            ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1  แห่ง  สามารถให้การบริการ
อย่างเพียงพอ 
 การติดต่อสื่อสารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี  5 ช่องทาง 

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

6.ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 ด้านการเกษตร 

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

1.1พ้ืนที่ท านา  จ านวน 3,665 ไร่ ผลผลิต 1,283 ตัน/ปี 
1.2พ้ืนที่ท าสวน  จ านวน 1,820 ไร่  พืชที่ส าคัญได้แก่ 

1)ยางพารา  จ านวน 1,455ไร่ ผลผลิต  364 ตัน/ปี 
2)ปาล์มน้ ามัน   จ านวน  263ไร่ ผลผลิต789ตัน/ปี 
3) มะม่วงหิมพานต์ จ านวน   102 ไร่  ผลผลิต    40  ตัน/ป ี

1.3พ้ืนที่ท าไร่ จ านวน 2,391ไร่พืชไร่ที่ส าคัญได้แก่ 
มันส าปะหลัง  จ านวน 2,391 ไร่ ผลผลิต 9,564ตัน/ปี 

ที่มา ข้อมูลเกษตร :ส านักงานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
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6.2 ด้านการประมง 
2.1 ข้อมูลประมงสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น 
2.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 4 แห่ง พ้ืนที่ 90 ไร่ 
 ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะจ านวน 3 ตัน/ปี 
2.1.2 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน จ านวน 139 แห่งพ้ืนที่ 82.25  ไร่ 
ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 15.5 ตัน/ปี 
2.1.3 สถานที่จ าหน่ายสัตว์น้ าในเขตเทศบาลจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 

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

2.2 โรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า 
จากการส ารวจข้อมูลด้านประมง ไม่พบโรคระบาดที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย 
ที่มา ข้อมูลประมง :ส านักงานประมงอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 

11 มีนาคม 2557 
6.3 ด้านการปศุสัตว์ 

(1)ข้อมูลปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการ
ท านา ท าสวน ท าไร่ สัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ปัจจุบันการเลี้ยงกระบือ ลด
น้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถไถนาเดินตามมากขึ้น 

ตารางแสดงจ านวนสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญในพื้นที่ โดยประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ล าดับ
ที ่

ชนิดของสัตว์ ปี พ.ศ.2557 

จ านวน(ตัว) 

ปี พ.ศ.2558 

จ านวน(ตัว) 

ปี พ.ศ.2559 

จ านวน(ตัว) 

1 โค 281 159 243 

2 กระบือ 43 29 47 

3 สุกร 134 153 168 

4 เป็ด 435 582 583 

5 ไก่ 3,010 3,131 4,268 

6 อ่ืน ๆ สัตว์เลี้ยง (สุนัข) 1,006 1,561 1,442 

7 อ่ืน ๆ สัตว์เลี้ยง (แมว) 219 484 119 

        (2) โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์จากการส ารวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ไม่พบโรคระบาดที่
เกี่ยวกับสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลปศุสัตว์: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 1 เมษายน 2559 
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     6.4 ด้านการบริการและการค้า 
 ลักษณะการค้าและบริการของชุมชนเป็นการค้าและบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น กระจุกตัวอยู่ตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 2248 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4029  ซึ่งได้แก่  ร้านค้าปลีกประเภทร้านขาย
ของช า ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  สินค้า  OTOP  เช่น น้ าพริกปูขน น้ าพริกนรก 
ผ้าฝูายและผ้ากาบบัวรองรับบริการส าหรับราษฎรที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

6.5 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว   เขตอ าเภอนาจะหลวย มีอุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย ซึ่งมีสภาพปุาที่อุดม

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

6.6 อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม  กิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ที่ให้บริการแก่ชุมชน กิจการที่พบเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   มีคนงานต่ ากว่า 10 คน ได้แก่อู่
ซ่อมรถยนต์ ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ โรงสีข้าว ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร โรงงานท าขนมจีน 

การพาณิชย์ได้แก่ 
- ธนาคาร  จ านวน  2   แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 5    แห่ง 
- บริษัท  จ านวน - แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ จ านวน 303 แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์   จ านวน1 แห่ง(ไม่ได้ใช้งาน) 
สถานบริการได้แก่ 
- โรงแรม    จ านวน1แห่ง 
- ร้านอาหาร   จ านวน38 แห่ง 
- รีสอร์ท    จ านวน5แห่ง 
- บ้านพักรายเดือน จ านวน 12 แห่ง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ตารางแสดงข้อมูลการพาณิชย์ 

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

1.ธนาคาร 1 - - 1 - - 2 

2.บริษัท - - - - - - - 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - - - - - - - 

4.ร้านขายของช า 9 42 15 5 5 6 82 

5.โรงแรม - - - - - - - 

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

7.ตลาดสด - 1 - - - - 1 

8.รีสอร์ท,เกสเฮาส์ - 1 - 1 4 - 6 

9.หอพัก - - 1  - - 1 

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

11.สถานีบริการน้ ามัน/ปั้มน้้ามันถังหัวจ่าย
อัตโนมัติ/ปั้มน้้ามันหลอด 

2 - 1 1 1 3 7 

12.โรงฆ่าสัตว์ - - - - 1 - 1 

13.ร้านอาหาร 6 10 12 5 2 2 35 

14.ร้านเสริมสวย 4 13 6 4 1 - 28 

15.ร้านขายยา - 3 - - - - 3 

ที่มา ข้อมูลการพาณิชย์ข้อ 1 – ข้อ 9:  กองคลัง เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ข้อมูลณ วันที่ 22 มีนาคม 2559,  ข้อ 10 – ข้อ 15:  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 
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กลุ่มอาชีพ 
     ตารางแสดงกลุ่มอาชีพ 
-ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 15 กลุ่ม  และเทศบาลเคยให้

การอุดหนุนกลุ่ม       ตามตาราง ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อชุมชน ประธานกลุ่ม โทรศัพท์ 

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

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

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

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

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 600 600 1,200 363 
8 บ้านหลักเมือง 853 881 1,734 604 
10 บ้านศรีพรหม 588 596 1,184 413 
11 บ้านกลางเมือง 458 436 894 415 
12 บ้านห้วยซันใต้ 634 601 1,235 370 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 598 577 1,175 295 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 10 9 19 1 

รวม 3,741 3,700 7,441 2,461 
      7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
           เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วยซัน และล าน้ า
ร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

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

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

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

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

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

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูล ณ วันที่20 พฤษภาคม 2559 
ตารางแสดงข้อมูลด้านศาสนสถาน 

ชื่อชุมชน ศาสนสถาน 
(จ านวน/แห่ง) 

ชื่อศาสนสถาน พระสงฆ์ 
(จ านวน/รูป) 

สามเณร 
(จ านวน/รูป) 

แม่ชี 
(จ านวน/คน) 

ห้วยโลก 1 วัดภูพลาญแก้ว 5 - - 
หลักเมือง 1 
หลักเมือง 2 

1 วัดภูพลานสูง 16 3 16 

ศรีพรหม 1 วัดศรีพรหม 12 - - 
กลางเมือง 1 วัดปุานาจะหลวย 7 2 - 
ห้วยซันใต้ 1 วัดทองมา 3 - - 
ห้วยซันเหนือ 1 วัดปุาโนนนิเวศน์ 10 - 2 

ที่มา ข้อมูล:จากการส ารวจและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่20 พฤษภาคม 2559 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

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

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

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

ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
ภาษาถิ่น 

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

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

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

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

ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน  พันธุ์ไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง 
พะยอม เหียง กราด 
        9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

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

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปีมีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
10. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย พ.ศ.2558 

ตารางแสดงสรุปผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี    

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 20  คน ไม่ม ี 0.00 

2.เด็กแรกเกิดถึง12 ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 586 คน - คน 0.00 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 16 คน 2 คน 12.50 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย 1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสีย่งฯ 1,969 คน 25 คน 1.27 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 3,475 คน 31 คน 0.89 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย    

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 

9.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป ี 1,019 ครัวเรือน 4 ครัวเรือน 0.39 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,019 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 0.79 

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 1,019 ครัวเรือน    9  ครัวเรือน 0.88 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,019 ครัวเรือน 3 ครัวเรือน 0.29 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,019 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 0.79 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,019 ครัวเรือน 6 ครัวเรือน 0.59 
15. ครัวเรือนมีความอบอุ่น 1,019 ครัวเรือน 7 ครัวเรือน 0.69 
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ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา    
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบรกิารเลีย้งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 150 คน 1 คน 0.67 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  471 คน ไม่มี 0.00 
18. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม. 4  หรือเทียบเท่า 40 คน 2 คน 5.00 
19.เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ไดเ้รียนต่อและยังไมม่ีงานท า ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

2 คน ไม่มี 0.00 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

20.คนอายุ 15-16 ปีเต็ม อ่านเขียนไทย และคดิเลขอย่างง่ายดายได ้ 2,295 คน 3 คน 0.13 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า    

21.คนอายุ 15–60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได ้ 2,270 คน 28 คน 1.23 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและมรีายได ้ 505 คน 14 คน 2.77 
26.คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 3,688 คน 242 คน 6.56 

27.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3,475 คน 69 คน 1.99 

28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 536 คน 1 คน 0.19 

29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 17 คน ไม่ม ี 0.00 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

 

1,019 ครัวเรือน 41 ครัวเรือน 4.02 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 
 เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตามจ านวนครัวเรือนที่มีทั้งหมด แต่ก็ท าให้ทราบ
ผลสรุปตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

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

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

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
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 จ าแนกรายได้ครัวเรือน 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 30,000 บาท/ปี 

ชุมชน จ านวนครัวเรือนท้ังหมดที่
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ) 

1.ห้วยโลก 108 12 1.18 

2.หลักเมือง 210 28 2.74 

3.ศรีพรหม 155 12 1.18 

4.กลางเมือง 174 9 0.88 

5.ห้วยซันใต ้ 145 56 5.50 

6.ห้วยซันเหนือ 227 27 2.65 

รวม 1,019 144 14.13 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 41 41 82 2.22 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 86 72 158 4.28 
ไม่จบประถมศึกษา 207 204 411 11.14 
จบชั้นประถมศึกษา 803 825 1,628 44.14 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 304 292 596 16.16 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 220 212 432 11.71 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 38 34 72 1.95 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 133 149 282 7.65 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 15 12 27 0.73 

รวม 1,847 1,841 3,688 100 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
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จ าแนกอาชีพประชากร 

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

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

11. การการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับแผนชุมชนระหว่าง เทศบาล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชุมชนครบทุกชุมชนรวม 7 ชุมชน  ในระหว่าง วันที่ 15 
กุมภาพันธ์  - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และในระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 
ที่ประชุมมีมติให้มีการก าหนดการจัดเรียงความส าคัญของปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข ประเด็นการ
พัฒนา และโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ ดังนี้ 

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

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

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

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

สรุปผลการจัดเรียงล าดับความส าคัญความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหาในระดับชุมชนต าบล/
ระดับเทศบาล 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

1 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนหลักเมือง ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 
(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ินและจากแผนชุมชนหลักเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนหลักเมือง ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 ภูมิภาค ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร  ยาว  930 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิเชียร ถึงประตูทางเข้าประปาส่วนภูมิภาค   (โครงการทบทวน) 

2,800,000 9.8 11.8 11.8 7.4 14 9.8 6 10.09 1 

2 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน เถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 (จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถ่ินและจากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน เถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.60x 1 
เมตร ยาว 285 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล8 ถึงถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 (โครงการทบทวน) 

826,500 9.6 11.8 11.8 7.6 11.8 10.4 7.4 10.06 2 

3 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี10 -ผลผลิต  กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า   คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  ชุมชนศรีพรหม  หมู่ท่ี10  จ านวน  2  ช่วง  ช่วงท่ี1  จากถนนวิสูตร โยธาภิบาล1 ถึง เขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.80 x 1.00 เมตร  ยาว 497 เมตร   
ช่วงท่ี2  จากเขตเทศบาล – สะพานพรประชา  ขนาดท่อระบายน้ า Ø 1.00 x 1.00 เมตร  ยาว  430  เมตร   
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสูตรโยธาภิบาลชุมชนศรีพรหม  หมู่ท่ี10 
ช่วงท่ี1  จากถนนวิสูตร โยธาภิบาล 1 ถึง เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ช่วงท่ี2  จากเขตเทศบาล – สะพานพรประชา   (โครงการทบทวน) 

2,967,000.00                           
 

9.2 9.2 9.2 9.6 11.8 10.6 7.6 9.60 3 

4 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 (จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 870 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร 
-สถานที่ด าเนินการ จากทางหลวง2248 ไปทางบ้านโคกน้อย  (โครงการทบทวน) 

2,436,000 8.2 8.4 8.4 11.2 11.8 11.2 6 9.31 4 

5 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ินจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว  656 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,624 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากทางหลวง2248 ถึงถนนวิสูตรโยธาภิบาล1   (โครงการทบทวน) 

918,400 10 8.4 8.4 10.4 11.8 9.8 6.2 9.29 5 
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โครง
การ
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

6 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ส าเร็จรูป) (จากการประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
- ผลผลิต จัดซื้อแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ส าเร็จรูป) ถุงละ 20 กิโลกรัม จ านวนปีละไม่น้อยกว่า 600  ถุง ถุงละ 130 บาท ใช้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไม่น้อยกว่า 5 สาย (ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด) 
- สถานที่ด าเนินการ ถนนที่ช ารุดภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  (โครงการทบทวน) 

8.00 7.4 8.4 8.4 8.4 11.8 7.2 11.8 9.06 6 

7 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 (แยกบ้าน ผอ.โรงเรียนสุพรรณิกา) (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับ
ชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  5.2 11.20 10.00 8.40 6.50 11.80 8.4        
8.79  

7 

8 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12(จากการประชาคมในระดับท้องถ่ิน
และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60x1 เมตรยาว 458 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ เริ่มจากทางหลวง2248 ถึงถนนวิเชียร   (โครงการทบทวน) 

323,000 8.6 7.2 7.2 7.4 12.4 11.8 6.2 8.69 8 

9 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน
และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.60 x 1 
เมตร ยาว 776 เมตร 
-สถานที่ด าเนินการ เริ่มจากทางหลวง2248 ถึงล าห้วยโลก   (โครงการทบทวน) 

2,250,400 11.8 6.4 8.4 7.4 11.8 8 6.6 8.63 9 

10 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  -ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  จากหนองหัวลิง-ถนนเถาว์ถวิลย์  ขนาดท่อ
ระบายน้ า Ø0.40x 1.00 เมตร  ยาว 170 เมตร 
-สถานที่ด าเนินการ  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  ชุมชนกลางเมือง  หมู่ที่11  จากหนองหัวลิง-ถนนเถาว์ถวิลย์  (โครงการทบทวน) 

289,000 7.6 8.4 8.4 6.8 11.8 9.4 7 8.49 10 

11 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ินและ
จากแผนชุมชนกลางเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 830 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,640 ตารางเมตร 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึงถนนเถาว์ถวิลย์   (โครงการทบทวน) 

2,324,000 9.2 8.4 8.4 7.4 11.8 8 6 8.46 11 

12 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนหน้าโรงพยายาลนาจะหลวย จากหน้าโรงพยาบาลถึงถนนวิสูตรโยธาภิบาล(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล )(โครงการทบทวน) 

  7.4 7.8 9.80 7.00 9.25 10.00 7       8.32  12 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

13 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถ่ินและแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 
-ผลผลิต โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 ขนาดท่อระบาย
น้ า Ø 0.60x 1 เมตร ยาว 193 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึงบล็อกคอนกรีตท่อเหลี่ยม   (โครงการทบทวน) 

559,700 9.2 8.4 8.4 6.8 11 7.6 6 8.20 13 

14 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11(จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถ่ินและแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.60x 1 เมตร ยาว 1,356 เมตร 
–สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 ถึงสะพานพรประชา  (โครงการทบทวน) 

3,932,400 8.4 6.8 6.8 6.8 11.2 10.4 6.8 8.17 14 

15 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิ บาล1 ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 359 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,872 ตารางเมตร 
-สถานที่ด าเนินการ  จากถนนเถาว์ถวิลย์ ถึงชัยสุวรรณ   (โครงการทบทวน) 

1,005,200 7.6 8.4 8.4 6.8 10.2 8.2 6.8 8.06 15 

16 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายเขตประปาถนนวิสูตรโยธาภิบาล 9 (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล ปี 60-62)   3.4 11.80 10.00 8.40 4.25 10.00 8.4        
8.04  

16 

17 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 (จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน
จากแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 407 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,628 ตารางเมตร 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนหลักเมืองถึงถนนเถาว์ถวิลย์   (โครงการทบทวน) 

911,680 11 11.8 11.8 5.6 0 9.8 6 8.00 17 

18 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเส้นไปวัดทองมาเริ่มจากทางหลวง 2248-วัดทองมา (ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  4 11.8 11.80 6.60 5.00 10.00 6.6       
7.97  

18 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

19 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ ารูปตัวยูซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่7 (จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ินและจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 
-ผลผลิต ก่อสร้างคลองระบายน้ ารูปตัวยูซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 ยาว 416 เมตร   
 -สถานที่ด าเนินการ  จากถนนวิสูตรโยธาภิบาลถึงถนนวิเศษโกสินทร์   (โครงการทบทวน) 

748,800 11.8 9.2 9.2 7.6 0 10.6 6.8 7.89 20 

20 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหลักเมือง(ชุมชนหลักเมือง 1) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 11.20 11.80 6.80 4.25 11.00 6.8        
7.89  

19 

21 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าซอยวิสูตรโยธาภิบาล 9 จากหน้าไปรษณีย์ – แยกสิงห์ขร (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  3.4 8.20 11.80 8.40 4.25 10.20 8.4       7.81  21 

22 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 (จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.60x 
1 เมตร ยาว 350 เมตร 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล11 ถึงทางหลวง2248  (โครงการทบทวน) 

1,015,000 11.8 8.4 8.4 5.6 1.8 10.4 7.4 7.69 22 

23 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.60x 1 
เมตร ยาว 600  เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนห้วยโลก3 ถึงสะพานล าห้วยโลกตอนบน   (โครงการทบทวน) 

1,740,000 11.8 8.4 8.4 6.2 1.8 9.8 7.2 7.66 23 

24 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

16.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60x 1 เมตร  ยาว 318 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย)   
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึงทางหลวง 2248  (โครงการทบทวน) 

922,200 9.2 8.4 8.4 11.8 0 8.4 7.2 7.63 24 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

25 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนสุขาภิบาล1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.80x 1 
เมตร ยาว 580 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนกิ่งพงษ์ษา ถึงถนนชัยสุวรรณ เหลี่ยม   (โครงการทบทวน) 

16 9.8 9.2 8.4 6.6 1.2 10.6 7.4 7.60 25 

26 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยพ่อใหญ่ ล.เจริญจากถนนนิเวศน์ –ถนนพิรุณระยะทาง 800  เมตร  
-ผลผลิต  
ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อระบายน้ าซอยพ่อใหญ่ ล.เจริญจากถนนนิเวศน์ – ถนนพิรุณ  ระยะทาง  800  เมตร  
-สถานที่ด าเนินการ ซอยพ่อใหญ่ ล.เจริญจากถนนนิเวศน์ – ถนนพิรุณ     (โครงการทบทวน) 

90,000 6.8 11.8 11.8 4.8 0 9 8.2 7.49 26 

27 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ินและ
แผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.80x 1.00 
เมตร ยาว 818 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึงบล็อกคอนกรีตท่อเหลี่ยม  (โครงการทบทวน) 

3,272,000 9.2 9.2 9.2 8 0 7.8 8.8 7.46 27 

28 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ าจากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 ถึง ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  5.2 8.40 11.80 4.80 6.50 10.40 4.8       7.41  28 

29 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอน้ ายืนตามโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนห้วยซันเหนือ) -ผลผลิต 
อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอน้ ายืนตามโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
  -ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าซอยศรีมัน  หมู่ท่ี10 
  -ขยายเสาไฟฟาูส่องสว่างถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ  หมู่ท่ี13 
-สถานท่ีด าเนินการ  -ซอยสีมัน ชุมชนศรีพรหม  หมู่ท่ี 10  (โครงการทบทวน) 

500,000 6.8 11 8 10 8.4 0 7.6 7.40 29 

30 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนวิเชียร(ทั้งสองข้าง)  (ชุมชนหลักเมือง 1) 
(แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  4 11.20 11.80 5.00 5.00 9.80 5        
7.40  

29 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ยหมู่
ท่ี 7 ชุมชน
ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

31 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ลอกคลองระบายน้ าทางหลวง 2248 จากสี่แยกไฟแดง-ตลาดสด (ชุมชนหลักเมือง 1) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  5.2 9.00 11.80 5.00 6.50 9.20 5       7.39  31 

32 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 (หนองหัวลิง)(ชุมชนกลางเมือง)(แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล 
(โครงการทบทวน) 

  4 8.8 11.80 5.40 5.00 10.40 5.4       7.26  32 

33 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล ปี 60-62)   4 9.00 5.00 9.00 5.00 9.80 9       7.26  32 

34 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8(จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60x 1 เมตรยาว 176 เมตร 
 -สถานที่ด าเนินงาน จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล10 ถึงถนนวิเชียร   (โครงการทบทวน) 

510,400 9.8 7.2 8.4 6.8 1.2 9 8.2 7.23 34 

35 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าสองข้างทาง จากถนนิเวศน์ ถึง ถนนชัยสุวรรณ(หน้าบ้านแม่ใหญ่โฮม สิทธิผล ถึง บ้านพ่อใหญ่เฉลียว  
สมยา1 (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  5.2 8.40 8.40 5.60 6.50 10.20 5.6       7.13  35 

36 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 (จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ินและจากแผน
ชุมชน ของชุมชนห้วยซันเหนือ) 
-ผลผลิต ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13 ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 10  เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13  (โครงการทบทวน) 

150,000 7.6 8.4 8.4 5 1.2 9.6 9.6 7.11 36 

37 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60x 1 เมตร ยาว 420 เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึงถนนวิเศษโกสินทร์  (โครงการทบทวน) 

1,218,000 9.8 8.4 8.4 11 0 5.6 6 7.03 37 

38 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายผิวจราจรถนนหลังโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) (ชุมชนห้วยซันใต้)   (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล) (โครงการทบทวน) 
 

  4 11.8 11.80 4.00 5.00 8.60 4       7.03  37 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

39 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

15.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60x1.00 เมตร  ยาว 408 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาลถึงถนนหลักเมือง  (โครงการทบทวน) 

1,183,200 9.8 7.2 11.8 6.2 0 7.6 6.6 7.03 37 

40 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13(จากการประชาคมในระดับท้องถ่ินและจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13  ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.60x1 
เมตรยาว 212 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ เริ่มจากท่อระบายน้ าเดิมถึงถนนชัยสุวรรณ   (โครงการทบทวน) 

614,800 8.4 8.2 8.4 6.8 0 8.2 9 7.00 40 

41 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกิ่งพงษ์ษา ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกิ่งพงษ์ษา ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 0.80x1.00 
เมตรยาว 162.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ  เริ่มจากถนนสุขาภิบาล1 ถึงถนนวิเชียร   (โครงการทบทวน) 

567,000 9.8 8.4 8.4 8.2 0 6.8 7.2 6.97 41 

42 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนข้ามล าห้วยซันถนนสุขาภิบาล 2 หมูที่ 13 จากร้านสมบูรณ์ของเก่า-ถนน คสล.เดิมพร้อมท่อลอดเหลี่ยม(ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-ผลผลิต ก่อสร้างถนนข้างล าห้วยซันถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 13 จากร้านสมบูรณ์ของเก่า-ถนน คสล.เดิมพร้อมท่อลอดเหลี่ยม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการ  ถนนสุขาภิบาล 2 หมูที่ 13 จากร้านสมบูรณ์ของเก่า-ถนน คสล.เดิม   (โครงการทบทวน) 

1,500,000 8.4 7.2 7.2 4.8 0 10.4 10 6.86 42 

43 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยวิสูตรโยธาภิบาล 3 จากหน้าบ้านหมวดบุญยัง ถึง ถนนวิเศษโกสินทร์ (ช่างวินัย  แก้ววรรณา)  
(ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  4 5.00 8.40 8.40 5.00 8.40 8.4        
6.80  

43 

44 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 (ชุมชนหลักเมือง 2) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)            
(โครงการทบทวน) 

  3.4 11.80 11.80 5.40 4..25 9.60 5.4       6.77  44 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

45 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ 
เดชอุดมตามโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถ่ิน และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 
-ผลผลิต 
-ขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1  
ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10 
-ขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 
-สถานที่ด าเนินการ 
  -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1  ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10 
  -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล9  ชุมชนศรีพรหม  หมู่ที่10  (โครงการทบทวน) 

100,000.00 5.8 8.4 8.4 6.8 0 9.6 8.2 6.74 45 

46 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถ่ิน) 
-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.80x 1 เมตร ยาว 1,180 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย)   
-สถานที่ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล3 ถึงสะพานพรประชา  (โครงการทบทวน) 

4,130,000 9.2 6.8 6.8 8.4 0 9.6 6.2 6.71 46 

44 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนกิ่งพงษ์ษาจากถนนสุขาภิบาล 1 – ถนนวิเชียร(ชุมชนหลักเมือง 2) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล ปี 60-62) 

  4 10.20 10.20 2.80 5.00 11.80 2.8        
6.69  

47 

48 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 
-ผลผลิต  
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 
1.ก่อสร้างระบบบ าบัด น้ าเสีย 
2.ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์ 
3.จัดหาโต๊ะช าแหละซากสัตว์พร้อมอุปกรณ์ 
4.ก่อสร้างคอกพักสัตว์แยกสุกร แยกโค 
5.ก่อสร้างบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ 
 -สถานที่ด าเนินการ  
ที่ดินเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ต้ังอยู่ที่ หมูที่ 11 ชุมชนกลางเมือง              (โครงการทบทวน)  

1,000,000 5.2 5 5 5.6 9 8.8 7.6 6.60 48 

49 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสุขาภิบาล 1 (ข้าง กศน.)(ชุมชนหลักเมือง 2) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  3.4 11.80 11.80 3.00 4.25 8.40 3        
6.52  

49 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

50 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าซอยสีมัน 1 ต้น (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการ
ทบทวน) 

  4 7.80 5.00 6.80 5.00 10.00 6.8        
6.49  

50 

51 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 ซอยสีมัน (จากถนนสายกลาง – ท้ายวัดซอยสีมัน (ชุมชนศรีพรหม) (แผน
ชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  4 6.00 5.00 6.80 5.00 11.00 6.8       6.37  51 

52 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกคลองระบายน้ าร่องซัน (ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
- ฝั่งถนนนิเวศน์ ถึง อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- ถนนวิเชียร ถึง อ่างเก็บน้ าห้วยซัน (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  5.2 5.00 5.00 5.80 6.50 11.00 5.8       6.33  52 

53 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน ซอย 5(ชุมชนหลักเมือง 1) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 7.80 8.40 5.60 4.25 9.20 5.6       6.32  53 

54 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตน้ าประปา ถนนนิเวศน์จากถนน2248ถึงสี่แยกบ้านแม่ทา   จุลแดง  (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  4 8.40 6.80 4.60 5.00 10.20 4.6       6.23  54 

55 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 ก่อสร้างขยายผิวจราจรซอยสีมันเชื่อมต่อจุดเดิม – ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1  (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/
ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  3.4 6.00 6.60 6.80 4.25 9.00 6.8       6.12  55 

56 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนเถาว์ถวิลจากถนนทางหลวง 2248 (แยกบ้านนางบัวลอย  พละศักด์ิ)  (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  4 11.80 11.80 0.00 5.00 10.00 0        
6.09  

56 

57 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต วิสูตรโยธาภิบาล 4 (ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 5 5.00 7.60 4.25 9.60 7.6        
6.06  

57 

58 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ าจากถนนวิเชียรถึงบ้านพ่ออุบล  ทองเกลียว (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล )(โครงการทบทวน) 

  3.4 1.80 11.80 4.60 4.25 11.80 4.6        
6.04  

58 

59 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนสุขาภิบาล 1 ถึง ถนนชัยสุวรรณ (ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
- หน้าบ้านพ่อใหญ่จงถึงแยกพ่อใหญ่มี  พวงจ าปา 
- หน้าบ้านพ่อใหญ่สมพงษ์  ถึงบ้านพ่อใหญ่มี  พละศักด์ิ (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  4 5.00 8.40 5.60 5.00 8.40 5.6        
6.00  

59 

60 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาซอยวิสูตรโยธาภิบาล 4 (ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 5 8.40 5.60 4.25 9.60 5.6        
5.98  

60 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

61 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายไฟฟูาถนนหลังรีสอร์ทอรณรินทร์ (ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   4 5 5.00 5.00 5.00 11.00 5       5.71  61 

62 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังเทศบาลหลังใหม่(ถนนวิเศษโกสินทร์) (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  3.4 3.40 5.00 6.80 4.25 10.00 6.8        
5.66  

62 

63 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูา ซอย 5(ชุมชนหลักเมือง 1) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 5.60 5.00 4.60 4.25 11.20 4.6        
5.52  

63 

64 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหลังรีสอร์ทอรณรินทร์(ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   4 5 5.00 5.00 5.00 10.00 4        
5.43  

64 

65 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนห้วยโลก2จากแยกหน้าบ้านแม่ใหญ่กุ้ง-หน้าบ้านแม่ใหญ่อ๊อด (ชุมชนห้วย
โลก)  (โครงการทบทวน) 

  11.8 0 0 0 0 0 0        
1.69  

89 

66 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายประปาถนนห้วยโลก2และถนนวิเศษโกสินทร์ ไปถึงถนนวิสูตรโยธาภิบาล13(ชุมชนห้วยโลก)  (โครงการ
ทบทวน) 

  11.8 0 0 0 0 0 0        
1.69  

89 

67 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมบ ารุงรักษาหลอดไฟฟูาและติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างถนนทางข้ึน    วัดภูพลาญแก้ว(อ านวยความสะดวกให้พระภิกษุสงฆ์วัดภู
พลาญแก้ว) (โครงการทบทวน)   

  11.8 0 0 0 12 0 0        
3.40  

66 

68 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ าถนนกลางเมืองทั้งสองฝัง (ชุมชนกลางเมือง)  ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )           14.3            
2.04  

80 

69 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 หน้าศาลากลางบ้าน บ้านกลางเมือง(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 
61-64 ) 

          14.9            
2.13  

77 

70 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ (ส านักงานเทศบาลต าบลหลังเก่า)(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )           14.9            
2.13  

77 

71 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายไฟฟูาจากถนนกลางเมือง-ถนนเถาวร์ถวิล  ฝั่งศาลาประชาคมกลางเมือง(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 
61-64 ) 

          14            
2.00  

81 

72 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายถนนกลางเมือง ถึง วัดปุานาจะหลวย(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )           12.7            
1.81  

85 

73 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ถึง ถนนกลางเมือง(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )           16.4            
2.34  

75 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 44 
 

 

โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

74 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจากหน้าเทศบาลต าบลนาจะหลวยหลังเก่าถึงถนนเถาว์ถวิล(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมา
ใหม่ ปี 61-64 ) 

 
    14.2 

 
    

75 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน่ าถนนวิเชียร จากบ้านยายสมถึงถนนกิ่งพงษ์ษา(ชุมชนหลักเมือง2)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 
) 

      10.2                
1.46  

103 

76 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ า(ซอยหลังตลาดบ้านพ่อใหญ่เชียร ถึง ถนนเถาว์ถวิย์(ชุมชนหลักเมือง2)(โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ 
 ปี 61-64 ) 

      11.8                
1.69  

89 

77 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง ศรีพรหม( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 
) 

      9                
1.29  

104 

78 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร (สี่แยกถนนวิเชียร) บ้านลุงอ้วน(ชุมชนหลักเมือง 1)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )     11.8                  
1.69  

89 

79 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายถนน คสล.(ถนนสันติราษ) จากถนนวิเชียร(ชุมชนหลักเมือง 1)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )     11.8                  
1.69  

89 

80 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณศาลพ่อหลักเมือง( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )     11.8                  
1.69  

89 

81 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนห้วยโลก 1  จากถนนทางหลวง 2248 ถึง ถนนภูพลาญแก้ว (หน้าซุ้มประตูวัดพลาญแก้ว) ชุมชนห้วย
โลก( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 ) 

  11.8                    
1.69  

89 

82 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าจากถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง ถนนวิเศษโกสินทร์ (ซอยบ้านช่างไทย) ชุมชนห้วยโลก( โครงการที่เสนอ
ข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 ) 

  11.2                    
1.60  

97 

83 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า จากถนนห้วยโลก 2 ถึง ถนนวัดภูพลาญแก้ว(ชุมชนห้วยโลก)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )   10.6                    
1.51  

102 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

84 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างทางข้ึนวัดภูพลาญแก้ว(ชุมชนห้วยโลก)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )   11.2                    
1.60  

97 

85 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิรุณ จากทางหลวง 2248 - สุดเขตเทศบาล(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 
) 

            11.2          
1.60  

97 

86 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิรุณ จากทางหลวง 2248 - ถนนวิเชียร(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             11.4          
1.63  

96 

87 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนห้วยซันใต้ต่อจากเดิม-ถนนเวียงชัย(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             11          
1.57  

100 

88 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 - ถนนเถาวร์ถวิล - ถนนชัยสุวรรณ(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมา
ใหม่ ปี 61-64 ) 

            6.8          
0.97  

106 

89 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายถนนสุนัย ณ อุบล จาก วิสูตรยธาภิบาล 6 - วัดทองมา(สุดเขตเทศบาล)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             6.8          
0.97  

106 

90 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคลส.จากถนนเถาร์ถวิล-ถนนชัยสุวรรณ(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             14.4          
2.06  

79 

91 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล จาก ถนนชัยสุวรรณ   ชุมชนห้วยซันใต้( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             12          
1.71  

87 

92 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาถนนพิรุณต่อมณีสายรีสอร์ทสุดเขตเทศบาล (ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             12          
1.71  

87 

93 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาถนนหลังรีสอร์ทอรณรินทร์(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             17          
2.43  

67 

94 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ถนที่และเทคอนกรีตบริเวณศาลากลางบ้านเพื่อท าตลาดชุมชน(ชุมชนห้วยซันใต้)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             16          
2.29  

76 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

95 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนซอยพ่อใหญ่ ล.เจริญข้าววัดปาโนนนิเวศน์(ชุมชนห้วยซันใต้) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             5.6          
0.80  

108 

96 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนต่อจากที่สาธรณะประโยชน์เทศบาลฐานจุดบั้งไฟถึงถนนพ่อใหญ่ล.เจริญ(ชุมชนห้วยซันใต้) ( โครงการที่เสนอ
ข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 ) 

            7.2          
1.03  

105 

97 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาถนนสุขใจรีสอร์ท(ชุมชนห้วยซันเหนือ) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )             10.8          
1.54  

101 

98 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ าถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3 ,1 (ชุมชนศรีพรม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

99 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เทลานคอนกรีตลานกีฬาเพื่อสุขภาพต่อจากศาลากลางบ้านเด็ม(ชุมชนศรีพรหม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

100 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเส้นศาลากลางบ้าน/ซ่อมแซม(ชุมชนศรีพรม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

101 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคลองระบายน้ าถนนข้างวัดศรีพรหม(ชุมชนศรีพรม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

102 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดทุกซอยและถนนทางหลวง 2248(ชุมชนศรีพรหม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

103 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลังเทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังใหม่) (ชุมชนศรีพรม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

104 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังไฟูฟูาส่องสว่าง(ชุมชนศรีพรม) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )         17              
2.43  

67 

105 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 2 จากทางหลวง 2248 - ถนนชัยสุวรรณ(ชุมชนห้วยซันเหนือ) ( โครงการที่เสนอข้ึนมา
ใหม่ ปี 61-64 ) 

              13.6        
1.94  

82 

106 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2 จาก ถนน คสล.เดิม ถึง ถนนนิเวศน์ (ชุมชนห้วยซันเหนือ) ( โครงการที่เสนอ
ข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 ) 

              13.6        
1.94  

82 

107 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนไชยสุวรรณ (ชุมชนห้วยซันเหนือ) ( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )               13.6        
1.94  

82 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย จัด
เรียงล าดับ 

108 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้้าจากถนนวิเชียร ถึงถนนสุขาภิบาล 1 (ชุมชนห้วยซันเหนือ)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )               24        
3.43  

65 

109 ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมอ้าเภอ(ชุมชนกลางเมือง)( โครงการที่เสนอข้ึนมาใหม่ ปี 61-64 )           12.4            
1.77  

86 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ด้าน
เศรษฐกจิ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนองค์กรประชาชน(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนหลักเมือง 1
ชุมชนหลักเมือง 2ชุมชนกลางเมือง) 
- ผลผลิต  
1.อุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหลักเมือง  
2.อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม หรืออุดหนุน   กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชน อื่น ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม:ปี  (โครงการทบทวน) 

80,000.00 5.2 8.4 11.8 3.4 11.2 5.2 7.4 7.51 1 

2 ด้าน
เศรษฐกจิ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ขุดลอกล าห้วยซันพร้อมเข่ือนปูองกันตลิ่ง จากถนนสุขาภิบาล 2-ถนนวิเชียร  หมู่ที่ 12(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซันพร้อมเข่ือนปูองกันตลิ่ง  
จากถนนสุขาภิบาล 2 –ถนนวิเชียร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) สถานที่ที่ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง 
- สถานที่ด าเนินการ จากถนนสุขาภิบาล 2-ถนนวิเชียร  หมู่ที่ 12  (โครงการทบทวน) 

1,900,000.00 7.4 9.6 8.4 6.8 0 7.4 10.4 7.14 2 

3 ด้าน
เศรษฐกจิ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ขุดลอกล าห้วยซันตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า จากถนนนิเวศน์-วัดปุาโนนนิเวศน ์ หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถ่ิน) 
- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซันตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า จากถนนนิเวศน์-วัดปุาโนนนิเวศน์ (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) สถานที่ที่ด าเนินการจ านวน 1 แห่ง 
- สถานที่ด าเนินการ จากถนนนิเวศน์-วัดปุาโนนนิเวศน์  หมู่ที่ 13  (โครงการทบทวน) 

1,900,000.00 7.6 6.8 8.4 6.8 0 7.6 11.2 6.91 3 

4 ด้าน
เศรษฐกจิ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วย
โลกชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2ชุมชนกลางเมืองชุมชนห้วยซันใต้ชุมชนห้วยซันเหนือ)  (โครงการทบทวน) 

50,000 5.2 8.4 8.4 3.4 3 9.4 7 6.40 4 

5 ด้าน
เศรษฐกจิ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากถนนเถาว์ถวิลย์ – ล าห้วยซัน (ถนนสุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน)  
(โครงการทบทวน) 

1,500,000.00 5.8 6.8 8.4 7.4 0 5.8 10.4 6.37 5 

6 ด้าน
เศรษฐกจิ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวและการแปรรูปข้าว(จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถ่ิน และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมและชุมชนกลางเมือง)  (โครงการทบทวน) 

100,000.00 6.8 5.2 3.4 6.8 11 10.4 0 6.23 6 
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โครง
การท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

7 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ขุดลอกล าห้วยซันตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักน้ าจากถนนนิเวศน์-วัดปุาโนนนิเวศน ์หมูที่ 13 (จาการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถ่ิน) 
- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซันตอนพร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า จากถนนนิเวศน์-วันปุาโนนนิเวศน์(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานที่ด าเนินการ จากถนนนิเวศน์-วันปุาโนนนิเวศน์ หมูที่ 13  (โครงการทบทวน) 

1,100,000.00 7.4 5.8 8.4 8.4 0 10 0 5.71 7 

8 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. 2540 (จากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)  
(โครงการทบทวน) 

      15,000.00  6.4 6.8 6.8 5.6 0 10.2 1.4 5.31 8 

9 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชน
ห้วยซันใต้)  (โครงการทบทวน) 

30,000 5.2 8.4 6.8 6.2 0 8.2 2 5.26 9 

10 ด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ (ชุมชนห้วยซันใต้ (ชุมชนหลักเมือง 1  ชุมชนหลักเมือง 2) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  3.4 5.00 8.40 1.60 4.25 10.60 1.6        
4.98  

1 

11 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
 (โครงการทบทวน) 

30,000 5.8 7.2 6.8 3.4 0 9.4 2 4.94 10 

12 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
(จากการประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
 (โครงการทบทวน) 

30,000 5.8 7.2 6.8 3.4 0 9.4 2 4.94 10 

13 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร(นอกเขตหลังวัดปุานาจะหลวย ถึง ถนนชัยสุวรรณ(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชน
ต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  3.4 7.80 0.00 3.20 4.25 11.00 3.2        
4.69  

2 

14 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

เสริมสร้างให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับประชาชน  (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 8.4 6.8 3.4 0 6.4 2 4.34 11 

15 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ขยายร่องน้ าอ่างเก็บน้ าตอนบนพร้อมวางระบบท่อส่งน้ าจากอ่างถึงสระน้ าสาธารณะเทศบาล(ชมุชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชน
ระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน) 
 

  4 0.00 10.20 1.00 4.25 9.80 1       4.32  3 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

16 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตรถนนสุนัย ณ อุบล (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)        
(โครงการทบทวน) 

  3.4 7.80 0.00 2.80 4.25 8.80 2.8        
4.26  

4 

17 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ขุดสระน้ า(ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 7.00 0.00 3.00 4.25 8.00 3        
4.09  

5 

18 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง(ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล ) 
(โครงการทบทวน) 

  3.4 5.00 0.00 1.60 4.25 11.80 1.6        
3.95  

6 

19 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 5.00 0.00 1.60 4.25 10.60 1.6       3.78  7 

20 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ฝึกการอบรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)       
(โครงการทบทวน) 

  3.4 5.00 0.00 2.00 5.00 8.60 2       3.71  8 

21 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 5.60 0.00 1.60 4.25 8.40 1.6        
3.55  

9 

22 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

จัดท าเวปไซต์ สินค้า บริการ และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลนาจะหลวย  (โครงการทบทวน)            30,000  3.4 6.8 3.4 0 0 9.8 1.4 3.54 12 

23 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมการเพาะเห็ด(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชมุชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 5.00 0.00 1.60 4.25 8.80 1.6       3.52  10 

24 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

จัดต้ังและฝึกอบรมกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง(ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) 
(โครงการทบทวน) 

  3.4 5.00 0.00 1.60 4.25 8.80 1.6       3.52  11 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 51 
 

 
โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

25 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ขุดลอกร่องซันข้างบ้านพ่อใหญ่สวน ยอดมาลี ถึง อ่างเก็บน้ าห้วยซัน (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  3.4 5.00 0.00 1.60 4.25 8.80 1.6       3.52  12 

26 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ขุดลอกร่องซันจากถนนนิเวศน์ถึงอ่างเก็บน้ า (ชุมชนห้วยซันเหนือ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)         
(โครงการทบทวน) 

  4 3.40 0.00 2.00 4.25 8.80 2        
3.49  

13 

27 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร(ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 3.40 0.00 1.60 4.25 10.20 1.6        
3.49  

14 

28 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนห้วยโลก) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  3.4 5.00 0.00 0.00 4.25 11.20 0       3.41  15 

29 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการช่วยเหลือผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล ) (โครงการทบทวน)   3.4 3.40 0.00 1.60 4.25 8.00 1.6       3.18  16 

30 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

จัดฝึกอบรมอาขีพเสริมให้เกษตรการ (ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) 
(โครงการทบทวน) 

  4 0.00 0.00 2.40 4.25 6.80 2.4        
2.84  

17 

31 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก(ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 0.00 0.00 1.20 4.25 8.40 1.2        
2.64  

18 

32 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดท าฝายชะลอน้ าตามล าน้ าร่องแทน (ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับ
เทศบาล) (โครงการทบทวน) 

  3.4 0.00 0.00 1.00 4.25 1.10 1        
1.54  

19 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตามโครงการการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน (โครงการทบทวน) 52,500 11.8 11.8 11.8 1.8 0 10.6 7 7.83 1 

2 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตามโครงการอาหารกลางวัน (โครงการทบทวน) 3,492,000 10.6 10.2 11.8 1.8 0 9 7 7.20 2 

3 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อชุด/เครื่องแบบ/เครื่องนุ่งห่มกันหนาวส าหรับเด็กด้อยโอกาส (โครงการทบทวน) 70,000 7.4 11 11.8 1.8 0 9 7.6 6.94 3 

4 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีลอยกระทง  (โครงการทบทวน) 300,000 11.8 8.4 11.8 0 0 10.4 5.6 6.86 4 

5 ด้านคุณภาพชีวิต การปูองกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย (โครงการทบทวน) 80,000 4.6 11.8 9.4 2.4 0 10.6 9.2 6.86 5 

6 ด้านคุณภาพชีวิต จัดหาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  
(โครงการทบทวน) 

1,338,400 8.6 11.8 11.8 2.4 0 9 4.2 6.83 6 

7 ด้านคุณภาพชีวิต จัดหาอาหารเสริม (นม)  (โครงการทบทวน) 2,351,200 8.6 8.4 11.8 2.2 0 9 6.2 6.60 7 

8 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีสงกรานต์  (โครงการทบทวน) 350,000 11.8 6.8 11.8 0 0 10.6 5 6.57 8 

9 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  (โครงการทบทวน) 100,000 11.8 8.4 10.2 1.6 0 10.6 3.4 6.57 9 

10 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานวันแม่แห่งชาติ  (โครงการทบทวน) 98,000 11.8 8.4 8.6 1.6 0 10.6 5 6.57 10 

11 ด้านคุณภาพชีวิต จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติด (โครงการทบทวน) 220,000 6.8 7.8 11.8 1.6 0 7.2 7.6 6.11 11 

12 ด้านคุณภาพชีวิต การจัดงานวันเด็ก  (โครงการทบทวน) 120,000 8.6 7.8 9.4 2 0 9.8 5 6.09 12 

13 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี  (โครงการทบทวน) 40,000 11.8 6.8 10.2 0 0 10 3 5.97 13 

14 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อวัสดุการศึกษา  (โครงการทบทวน) 400,000 3.4 11 11.8 2.4 0 9 3.4 5.86 14 

15 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวยตามโครงการค่ายวิชาการนักเรียน (โครงการทบทวน) 50,000 4.6 9.2 10.2 1.8 0 9 6.2 5.86 15 

16 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับรับประทานอาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 100,000 5.2 8.4 11.8 2 0 7.2 5.4 5.71 16 

17 ด้านคุณภาพชีวิต สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 8.4 11.8 1.8 0 9 4.2 5.51 17 

18 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 
 
 
 
 

200,000 4.6 8.4 11.8 2 0 7.2 4.6 5.51 18 
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โครง
การ
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

19 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย(ถาดหลุม) (โครงการทบทวน) 200,000 3.4 8.4 10.2 1.8 0 8.4 5.4 5.37 19 

20 ด้านคุณภาพชีวิต จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด (โครงการทบทวน) 200,000 4 5 11.8 2.6 0 7.2 7 5.37 20 

21 ด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงสวนหย่อม สวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์พัฒนา (โครงการทบทวน) 200,000 3.4 8.4 11.8 2 0 7.2 4 5.26 21 

22 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 8.4 6.8 0 0 10.6 5 4.89 22 

23 ด้านคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ (โครงการ
ทบทวน) 

50,000 5.2 0 11.8 2 0 10 5 4.86 23 

24 ด้านคุณภาพชีวิต จัดท าต้นเทียนพรรษา  (โครงการทบทวน) 550,000 5.2 3.5 11.8 0 0 9.8 3.4 4.81 24 

25 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสานสัมพันธ์ (โครงการทบทวน) 110,000 3.4 3.4 11.8 2 0 7.2 5.4 4.74 25 

26 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามพันธกิจของจังหวัดอุบลราชธานี  (โครงการทบทวน) 

50,000 7.4 6.8 6.8 1.8 0 6.8 3.4 4.71 26 

27 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินนาจะหลวยสัมพันธ์ (โครงการทบทวน) 80,000 3.4 3.6 11.8 2 0 7.2 4.8 4.69 27 

28 ด้านคุณภาพชีวิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการทบทวน) 6,672,000 11.8 0 11.8 2 0 7.2 0 4.69 28 

29 ด้านคุณภาพชีวิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (โครงการทบทวน) 1,248,000 11.8 0 11.8 2 0 7.2 0 4.69 29 

30 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเนื่องในงานวันรัฐพิธี  (โครงการทบทวน) 10,000 11.8 3.4 4.2 1.8 0 8.4 2.8 4.63 30 

31 ด้านคุณภาพชีวิต สานสัมพันธ์ประชุมครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย  (โครงการทบทวน) 20,000 7.4 6.8 3.4 2 0 7.8 5 4.63 31 

32 ด้านคุณภาพชีวิต ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็กที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
(โครงการทบทวน) 

50,000 3.4 10.2 3.4 2 0 9 4.2 4.60 32 

33 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู (โครงการทบทวน) 20,000 4 8.4 3.4 2.4 0 9 5 4.60 33 

34 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีวันออกพรรษา  (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 8.4 6.8 0 0 7.8 5 4.49 34 

35 ด้านคุณภาพชีวิต การจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่  (โครงการทบทวน) 60,000 3.4 6.8 6.8 0 0 10.6 3.6 4.46 35 
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โครง
การ
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

36 ด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องมือออกก าลังกายกลางแจ้ง- ผลผลิต ปรับปรุงซ่อมแซม  สนามเด็กเล่นและซ่อมแซม
เครื่องมือออกก าลังกายกลางแจ้ง  
- สถานที่ด าเนินการ  
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยหลังเก่า (โครงการทบทวน) 

100,000 5.2 0 11.8 6.6 0 7.2 0 4.40 36 

37 ด้านคุณภาพชีวิต การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 75,000 8.6 0 11.8 2.6 0 1.2 6.2 4.34 37 
38 ด้านคุณภาพชีวิต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (โครงการทบทวน) 5,000 3.4 8.4 3.4 2.2 0 7.8 5 4.31 38 
39 ด้านคุณภาพชีวิต ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 336,000 4 0 10.2 1.8 0 7.2 6.8 4.29 39 
40 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 60,000 4.6 0 10.2 1.6 0 7.2 6.2 4.26 40 
41 ด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 50,000 5.2 0 6.8 2.6 0 9.8 5.4 4.26 41 
42 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน  (โครงการทบทวน) 15,000 3.4 6.8 3.4 1.8 0 7.8 5.8 4.14 42 
43 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัย (โครงการทบทวน) 200,000 11.8 0 6.8 2.8 0 7.2 0 4.09 43 
44 ด้านคุณภาพชีวิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (โครงการทบทวน) 156,000 11.8 0 7.4 2 0 7.2 0 4.06 44 
45 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 50,000 7.4 0 11.8 1.8 0 7.2 0 4.03 45 
46 ด้านคุณภาพชีวิต จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  (โครงการทบทวน) 100,000 3.4 6.8 3.4 1.6 0 7.8 5 4.00 46 
47 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีแข่งเรือประจ าปีและจัดหาเรือแข่งฝีพาย  (โครงการทบทวน) 200,000 3.4 6.8 3.4 1.8 0 9.6 2.8 3.97 47 
48 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานบุญมหาชาติประจ าปี (บุญผะเหวด)  (โครงการทบทวน) 100,000 11.8 0 0 1.6 0 10.6 3.4 3.91 48 
49 ด้านคุณภาพชีวิต จัดหาเรือแข่งฝีพาย  (โครงการทบทวน) 200,000 3.4 5 8.4 2.6 0 8 0 3.91 49 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

50 ด้านคุณภาพชีวิต สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 175,000 4 0 6 1.6 0 9 6.2 3.83 50 
51 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีวันเข้าพรรรษา(ชุมชนห้วยซันใต้,ชุมชนกลางเมือง)(แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการ

ทบทวน) 
  3.4 5.00 0.00 1.40 5.00 9.20 1.4       3.63  51 

52 ด้านคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (โครงการทบทวน) 200,000 5.2 0 11.8 2.2 0 6 0 3.60 52 
53 ด้านคุณภาพชีวิต ก่อสร้างประตูและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 300,000 5.2 0 3.4 1.8 0 7.2 7.6 3.60 53 
54 ด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงห้องน้ า ห้องสุขา ณ อาคารที่พักผู้โดยสาร (โครงการทบทวน) 100,000 5.2 0 5.8 2 0 6.8 5.2 3.57 54 
55 ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง (โครงการทบทวน) 30,000 8.6 0 6.8 2 0 7.2 0 3.51 55 
56 ด้านคุณภาพชีวิต ปูองเชื้อโรคที่ติดต่อทางอากาศ (โครงการทบทวน) 80,000 3.4 0 3.4 2.4 0 9 6.2 3.49 56 
57 ด้านคุณภาพชีวิต ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน  (โครงการทบทวน) 50,000 3.6 4 4.2 2 0 6.8 2.6 3.31 57 
58 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี  (โครงการทบทวน) 15,000 3.4 3.4 3.4 2 0 6.6 3.4 3.17 58 
59 ด้านคุณภาพชีวิต รวมใจนาจะหลวย  (โครงการทบทวน) 50,000 3.4 4 6 2 0 4.6 2 3.14 60 
60 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 50,000 3.4 0 11.8 0 0 6.8 0 3.14 61 
61 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีสงกรานต์(ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 0.00 3.40 2.40 0.00 10.20 2.4       3.11  62 

62 ด้านคุณภาพชีวิต การปูองกันโรคระบาดในสัตว์ปีก (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 0 3.4 2 0 6.8 5.6 3.03 63 
63 ด้านคุณภาพชีวิต หนูน้อยย้ิมสวย (โครงการทบทวน) 5,000 4 0 3.4 1.6 0 7.2 4.8 3.00 64 
64 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 80,000 6.8 0 11.8 2.4 0 0 0 3.00 65 
65 ด้านคุณภาพชีวิต อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง  (โครงการทบทวน) 9,900 3.4 3.4 3.4 1.6 0 6.2 2 2.86 66 
66 ด้านคุณภาพชีวิต รณรงค์เลิกอบายมุข(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 3.40 0.00 1.00 0.00 11.00 1       2.83  67 

67 ด้านคุณภาพชีวิต จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อการบริการ (ยาสามัญประจ าบ้าน) (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 0 6.8 2.4 0 6.8 0 2.77 68 
68 ด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลต าบลนาจะหลวยหลังเก่า- ผลผลิต ปรับปรุงลานกีฬาฟุตซอล ปรับปรุงลานกีฬา

วอลเล่ย์บอล ก่อสร้างสนามเปตอง ก่อสร้างอาคารที่พักผ่อน ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบบริเวณสนามกีฬา ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ก่อสร้างพร้อมติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย  
- สถานที่ด าเนินการ  
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยหลังเก่า (โครงการทบทวน) 

500,000 5.2 0 11.8 2 0 0 0 2.71 69 

69 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 
 
 
 

  5.2 0.00 0.00 2.00 0.00 9.20 1        
2.49  

70 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ยหมู่
ท่ี 12 
ชุมชน

ห้วยซันใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

70 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่(ชุมชนห้วยซันใต้ ) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) (โครงการทบทวน)   3.4 3.40 0.00 1.00 0.00 8.40 1        
2.46  

71 

71 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีบุญมหาชาติประจ าปี(ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการ
ทบทวน) 

  3.4 0.00 0.00 1.40 0.00 10.20 1.4       2.34  72 

72 ด้านคุณภาพชีวิต จัดท าต้นเทียนพรรษา (ชุมชนกลางเมือง ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 0.00 0.00 1.00 0.00 10.20 1.4       2.29  73 

73 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี(ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)        
(โครงการทบทวน) 

  3.28 0.00 0.00 1.00 0.00 9.20 1       2.07  74 

74 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือในวันลอยกระทง(ชุมชนห้วยซันใต้  ชุมชนกลางเมือง ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับ
ชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน) 

  3.4 0.00 0.00 1.40 0.00 9.20 0        
2.00  

75 

75 ด้านคุณภาพชีวิต จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ(ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนกลางเมือง) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการทบทวน)   3.4 0.00 0.00 1.00 0.00 7.60 1        
1.86  

76 

76 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬาในเขตเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด (โครงการทบทวน) 50,000 3.4 0 6.6 2.8 0 0 0 1.83 77 
77 ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันผู้ประกอบการค้าสัมพันธ์และระดับประเทศ (โครงการทบทวน) 100,000 3.4 0 6.6 2 0 0 0 1.71 78 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (โครงการทบทวน) 35,000 8.6 11.8 11.8 2.4 0 8.4 7 7.14 1 

2 ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (โครงการทบทวน) 35,000 8.6 10.6 11.8 2.4 0 6.8 5 6.46 2 

3 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล(อ่างเก็บน้ าห้วยซัน/อ่างเก็บน้ าห้วยโลก) (โครงการทบทวน) 20,000 8.6 0 11.8 2.4 0 9 6 5.40 3 

4 ด้านทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ  (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการ
ทบทวน) 

  5.2 9.80 0.00 1.60 6.50 9.60 1.6        
4.90  

4 

5 ด้านทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  (ชุมชนศรีพรหม) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล)(โครงการ
ทบทวน) 

  5.2 11.80 0.00 0.00 6.50 10.40 0        
4.84  

5 

6 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อถังขยะ (โครงการทบทวน) 100,000 5.2 0 11.8 2.6 0 8.4 5.6 4.80 6 

7 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลอกคลองระบายน้ าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถนนชัยสุวรรณ หมู่ที่ 13 (โครงการทบทวน) 200,000 7.4 0 3.4 1.8 0 11.8 8.2 4.66 7 
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โครง
การท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

8 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักพื้นที่   สีเขียววันแม่แห่งชาติ (โครงการทบทวน) 100,000 7.4 0 11.8 1.4 0 8.4 3.6 4.66 8 

9 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาฝังกลบขยะ (โครงการทบทวน) 300,000 5.2 0 11.8 2 0 8.4 4 4.49 9 

10 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อรถขยะ (โครงการทบทวน) 900,000 6 0 11.8 2.6 0 3.4 5.2 4.14 10 

11 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการหลัก : การบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาจะหลวยแบบครบวงจร 
กิจกรรมที่ 1  วิจัยแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
300000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย 2000000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างอาคารเผาขยะ 396000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างอาคารลานคอนกรีตคัดแยกขยะ 640000 บาท (โครงการทบทวน) 

3,336,000 5.3 0 7.2 1.45 0 11.8 1.55 3.90 11 

12 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกปรับแต่งตลิ่งบริเวณสระน้ าหลังเทศบาลต าบลนาจะหลวย หมู่ที่ 10 (โครงการทบทวน) 100,000 6.6 0 3.4 3.4 0 10 2.6 3.71 12 

13 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (โครงการทบทวน) 1,116,000 3.4 0 4 1.4 0 11.8 5 3.66 13 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

14 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 100,000 7.4 0 3.4 2.4 0 8 2.6 3.40 14 

15 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับพนักงานเก็บขยะ (โครงการทบทวน) 50,000 7.1 0 3.4 1.2 0 6.8 5 3.36 15 

16 ด้านทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาจะหลวย(ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/ระดับเทศบาล) 
(โครงการทบทวน) 

  4 0.00 0.00 2.40 6.50 10.00         3.27  16 

17 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ (โครงการทบทวน) 25,000 5.2 0 3.4 1.6 0 7.4 4 3.09 17 

18 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประกวดชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงาม (โครงการทบทวน) 100,000 5.2 0 3.4 1.6 0 8.4 2.6 3.03 18 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดหาพวงมาลา พวงมาลัย และช่อดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล 
-เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
-จ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
-จัดท าประกันภัยรถจักรยานยนต์และรถยนต์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์กิจการเทศบาล 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธีการ 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
-เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อการบริการประชาชน (เงินส ารองจ่าย ,เงินช าระหนี้เงินกู้) 5,234,250 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์กิจการเทศบาล 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธีการ 
-การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
-เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อการบริการประชาชน (เงินส ารองจ่าย ,เงินช าระหนี้เงินกู้) 
(โครงการทบทวน) 

5,234,250 8.6 0 10 10 1.8 9 2 5.91 1 

2 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 200,000 7.4 0 8.4 10 1.2 7.6 2 5.23 2 

3 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการติดตาม
ประเมินผล แบบมีส่วนร่วม(1.จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล 2.จัดประชุมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 3.จัดท า
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 4.จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) (โครงการทบทวน) 

95,000 7.4 0 8.4 1.6 0 11.8 6.8 5.14 3 

4 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อบริการประชาชน (โครงการทบทวน) 10,000 5.2 0 11.8 7 1.2 7.4 1.4 4.86 4 

5 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 45,000 7.4 0 6.8 1.6 0 9 8 4.69 5 

6 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดงานวันเทศบาล (โครงการทบทวน) 80,000 5.2 0 3.4 11 1.2 8.4 2.2 4.49 6 

7 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์ส าหรับใช้ในกิจการเทศบาล (โครงการทบทวน) 100,000 6.6 0 11.2   0 9 2.2 4.14 7 
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โครง
การ
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

8 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

จัดท าแผนชุมชน (โครงการทบทวน) 20,000 7.4 0 6.8 1.6 0 6.8 6.2 4.11 8 

9 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน (โครงการทบทวน) 23,235,500 5.2 0 11.8 1.4 0 9 0.8 4.03 9 

10 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการด้านโทรคมนาคม (โครงการทบทวน) 100,000 3.4 0 2.4 10 1.2 8.4 2 3.91 10 

11 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” (โครงการทบทวน) 20,000 7.4 0 10.2 2 0 6.8 0.8 3.89 11 

12 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2559 (โครงการทบทวน) 

20,000 5.2 0 10.2 1.4 0 8.4 1.6 3.83 12 

13 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ (โครงการทบทวน) 200,000 5.2 0 6.8 1.6 0 6.8 6.2 3.80 13 

14 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการงานทะเบียนราษฎร ได้แก่ (เครื่องท าลายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) (โครงการ
ทบทวน) 

20,000 5.2 0 11.2   0 7.8 1.6 3.69 14 

15 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

ฝึกอบรม “ผลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” (โครงการทบทวน) 100,00 5.2 0 10.2 2.2 0 6.8 0.8 3.60 15 

16 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

จัดประชุมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (โครงการทบทวน) 20,000 5.2 0 8.4 1.6 0 8.4 1.6 3.60 16 

17 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

การจัดการเลือกต้ังทุกระดับ (โครงการทบทวน) 10,000 5.2 0 11.8 2.2 0 1.2 3.2 3.37 17 

18 ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

ปรับสภาพแวดล้อมอาคารส านักงานให้เอื้ออ านวยต่อผู้พิการและผู้สูงอายุ (โครงการทบทวน) 100,000 5.2 0 8.4   0 8.4 1.4 3.34 18 
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โครง
การ
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

19 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้(1.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภท
ให้กับผู้ประกอบการ 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล3.ปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษี) (โครงการทบทวน) 

90,000 6 0 6.8   0 8.4 1.4 3.23 19 

20 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการทบทวน) 50,000 6.6 0 5.4   0 9 1.4 3.20 20 

21 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภออ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี (โครงการทบทวน) 

30,000 5.2 0 3.4 1.4 0 8.8 3.4 3.17 21 

22 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเอกสาร(1จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกองคลัง.2.จัดซื้อตู้เหล็กงานกิจการสภาเทศบาล3.
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารงานการเจ้าหน้าที่4.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารส าหรับงานพัสดุส านักปลัดเทศบาล) (โครงการทบทวน) 

165,000 6 0 6.8   0 7.8 1.4 3.14 22 

23 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ในการท าปุ๋ย จากมูลไส้เดือน  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 (โครงการทบทวน) 

30,000 5.2 0 3.4 2.2 0 8.4 2.2 3.06 23 

24 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (โครงการทบทวน) 

30,000 5.2 0 3.4 2 0 6.8 3.6 3.00 24 

25 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบทบาทสตรี (โครงการทบทวน) 300,000 5.2 0 3.4 1 0 8.4 2.8 2.97 25 

26 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (โครงการทบทวน) 10,000 3.4 0 6.8 1.4 0 8.4 0.8 2.97 26 

27 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืนในระบอบ
ประชาธิปไตยและปกปูองสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (โครงการทบทวน) 

10,000 5.2 0 3.4 1.6 0 6.8 3.2 2.89 27 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

28 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนทุนการศึกษาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
(โครงการทบทวน) 

132,000 3.4 0 8.4 1.4 0 6.8 0 2.86 28 

29 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและชุมชนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล (โครงการทบทวน) 100,000 5.2 0 3.4 2 0 8.4 0.8 2.83 29 

30 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดหากระบะโครงเหล็กลากพ่วงรถตัดหญ้า (โครงการทบทวน) 50,000 3.4 0 0 2 0 11.8 2 2.74 30 

31 ด้านการ
บรหิาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายชุมชนห้วยซันใต้ (ชุมชนห้วยซันใต้) (แผนชุมชนระดับชุมชนต าบล/
ระดับเทศบาล ปี 60-62) 

  4 0.00 0.00 1.40 5.00 8.60 0       2.71  31 

32 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การบริหารจัดการกิจการงานช่างเพื่อการบริการ 
 -การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
 -การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการงานช่าง (โครงการทบทวน) 

250,000 5.2 0 11.8   0 0 1.6 2.66 32 

33 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

แต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชน (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 0 3.4 1.8 0 6.8 0.8 2.31 33 

34 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล (โครงการทบทวน) 100,000 4.6 0 0   0 8.4 2.2 2.17 34 

35 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดท า ปรับปรุงและทบทวนเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) (โครงการทบทวน) 

10,000 4 0 0 1.4 0 8 1.4 2.17 35 

36 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างอาคารพัสดุเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 200,000 4 0 0   0 9 1.6 2.09 36 

37 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งรอยย้ิมถึงบ้านเทศบาลต าบลนาจะหลวย(เทศบาลบริการประชาชน (โครงการทบทวน) 180,000 3.4 0 0   0 9 2 2.06 37 

38 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นส านักงานกองคลัง (โครงการทบทวน) 15,000 4 0 0   0 8.4 1.8 2.03 38 

39 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (โครงการทบทวน) 44,000 4 0 0   0 9 1 2.00 39 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

40 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงห้องท างานกองคลัง (โครงการทบทวน) 30,000 4 0 0   0 9 1 2.00 40 

41 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน (โครงการทบทวน) 12,000 3.4 0 0   0 7.8 2.2 1.91 41 

42 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร (โครงการทบทวน) 500,000 3.4 0 0   0 8.4 1.6 1.91 42 

43 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกดีเซล (โครงการทบทวน) 787,000 3.4 0 0   0 9 1 1.91 43 

44 ด้านบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 0 0   0 7.8 1 1.74 44 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และ
การรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(ภัยอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยพิบัติ และภัยอื่น ๆ) 
(โครงการทบทวน) 

100,000 7.4 11.8 11.8 2.4 0 8.4 2.4 6.31 1 

2 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และ
การรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

การบริหารจัดการงบประมาณงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อการบริการ 
-ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองและพิธีการของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-จ้างเหมาท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง) 
-บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(รถจักรยานยนต์  
คก-461รถยนต์ บน-4793 รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9184 ป-9185  ผ-2480 และรถดับเพลิงเอนกประสงค์(ขนาด 200 ลิตร)
หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง) 
-จัดซื้อวัสดุน้ ามันและหล่อลื่นของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ตามบันทึกข้อตกลง MOU) (โครงการทบทวน) 

330,000 7.4 0 11.8 1.4 0 11.8 10.4 6.11 2 

3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และ
การรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7 วันอันตราย” (โครงการทบทวน) 80,000 8.6 0 11.8 1.4 0 10.6 1.4 4.83 3 

4 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และ
การรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” (โครงการทบทวน) 80,000 8.6 0 11.8 1.4 0 9.8 1.4 4.71 4 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมา
ณ (บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด 

เรียง
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน 

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน 

หลักเมือง 1 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน 

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี10 
ชุมชน 

ศรีพรหม 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน

กลางเมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่า 
เฉลี่ย 

5 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

การรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย(งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ 
งานประเพณีบั้งไฟ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ) (โครงการทบทวน) 

60,000 4 0 11.8 2.6 0 10.6 2.6 4.51 5 

6 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 0 11.8 2.4 0 11.2 2.4 4.46 6 

7 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ตัดชุดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนครบชดุ ส าหรับสมาชิก อปพร.สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 45,000 5.2 0 11.8 1.4 0 11.2 1.4 4.43 7 

8 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุเครื่องดับเพลิง (โครงการทบทวน) 100,000 3.4 0 11.8 1.4 0 11.8 2.4 4.40 8\ 

9 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการปูองกันสาธารณภัยในพื้นที่จุดเสี่ยง (โครงการทบทวน) 20,000 4 0 11.8 2.4 0 9 2.4 4.23 9\ 

10 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟปุา และซักซ้อมการปูองกันไฟปุา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการทบทวน) 20,000 3.4 0 11.8 2.4 0 9.4 2.4 4.20 10 

11 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ (โครงการทบทวน) 
 
 
 
 

50,000 4 0 11.8 1.4 0 10.4 1.4 4.14 11 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด 

เรียง
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน 

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน 

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน 

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี10 
ชุมชน 

ศรีพรหม 

ค่าเฉลี่ย 
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน

กลางเมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่า 
เฉลี่ย 

12 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยส าหรับ สมาชิก อปพร. 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วม (โครงการทบทวน) 

300,000 7.4 0 6.8 1.4 0 11.8 1.4 4.11 12 

13 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดซื้อรถยนต์ “ตรวจการ” แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอ้มอุปกรณ์ ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(รถยนต์ตอนเดียวภายในติดวิทยุ
สื่อสารเคลื่อนที่พร้อมเสารับสัญญาณภายนอกติดไซเรน สีฟูา/เหลืองปิดตัวอักษรสะท้อนแสงด้าน-ด้านหลัง 2 ข้าง ด้านหลัง ค าว่า “รถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน”เทศบาลต าบลนาจะหลวย) (โครงการทบทวน) 

787,000 4 0 11.8 1.4 0 10 1.4 4.09 13 

14 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เทศบาลต าบลนาจะหลวย(22 มี.ค.ของทุกปี) (โครงการทบทวน) 30,000 7.4 0 8.4 1.4 0 7.6 1.4 3.74 14 

15 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น (โครงการทบทวน) 30,000 3.4 0 8.4 2.4 0 8.4 2.4 3.57 15 

16 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 300,000 4 0 8.4 1.4 0 9.8 1.4 3.57 16 

17 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดพิธีชุมนุมเดินสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.(22 มี.ค.ของทุกปี) (โครงการทบทวน) 20,000 4 0 8.4 1.4 0 9.8 1.4 3.57 17 

18 ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดซื้อกรวยยางจราจร ขนาดไม่ต่ ากว่า 75 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ (โครงการทบทวน) 24,000 3.4 0 0 7 0 11.8 1.4 3.37 18 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

19 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ได้แก่ เครื่องตัด เครื่องถ่าง เครื่องค้ ายัน เครื่องต้นก าลังไฮ
ดรอลิค ลอกสปริง และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง) (โครงการทบทวน) 

180,000 4 0 0 7 0 10.2 1.4 3.23 19 

20 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

ขยายและติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV) จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล (โครงการทบทวน) 1,200,000 7.4 0 0 1.4 0 10.4 2.2 3.06 20 

21 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดต้ังสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลนาจะหลวย (โครงการทบทวน) 100,000 4 0 0 7 0 9 1.4 3.06 21 

22 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าขนาดไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า พร้อมสายยางท่อเข้า-ออก ขนาด 3 นิ้ว (โครงการทบทวน) 45,000 3.4 0 0 7 0 9.2 1.4 3.00 22 

23 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี พ.ศ.2559 (โครงการทบทวน) 

30,000 7.4 0 0 1.4 0 10 1.4 2.89 23 

24 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดซื้อแผงกั้นจราจรโครงเหล็กแบบมีตะขอเหล็ก (โครงการทบทวน) 40,000 3.4 0 0 7 0 8.4 1.4 2.89 24 

25 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถสภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (โครงการทบทวน) 50,000 7.4 0 0 1.4 0 8.4 2.2 2.77 25\ 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

26 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

จัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์(มือถือ)ไม้สาย ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 ล้านแรงเทียน (โครงการทบทวน) 10,500 4 0 0 7 0 6.8 1.4 2.74 26 

27 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม (โครงการทบทวน) 50,000 7.4 0 0 1.4 0 8.2 1.4 2.63 27 

28 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

เดินรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (โครงการทบทวน) 15,000 5.2 0 0 1.4 0 10.4 1.4 2.63 28 

29 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกเยาวชนห่างไกลยาเสพติด (โครงการทบทวน) 20,000 5.2 0 0 1.4 0 10.2 1.4 2.60 29 

30 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

จัดต้ังและฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝูาระวังยาเสพติด (โครงการทบทวน) 35,000 5.2 0 0 1.4 0 10 1.4 2.57 30 

31 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศพส.อ.) อ าเภอนาจะหลวยตามโครงการการฝึกอบรมผู้น าชุมชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2559 (โครงการทบทวน) 

15000 5.2 0 0 1.4 0 9.8 1.4 2.54 31 

32 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

จัดซื้อเรือพลาสติกท้องแบนท้ายตัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 1.65 ซม. ยาว 5.17 ซม. สูง 0.73 ซม. 
(โครงการทบทวน) 

80,000 4 0 0 1.4 0 10.6 1.4 2.49 32 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

33 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการของรับการสนับสนุนน้ ายาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (โครงการทบทวน) 10,000 4 0 0 1.4 0 10.4 1.4 2.46 33 

34 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและเสาวิทยุรับ-ส่ง (โครงการทบทวน)            45,500  4 0 0 1.4 0 10 1.4 2.40 34 

35 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการจราจรสถานศึกษา (โครงการทบทวน) 30,000 4 0 0 1.4 0 9.8 1.4 2.37 35 

36 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

จัดซื้อครุภัณฑ์ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จ าเป็นในการบริการประชาชน ดังนี้ 
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ได้แก่ กล้องวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
-ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (โครงการทบทวน) 

47,000 3.4 0 0 1.4 0 10.2 1.4 2.34 36 

37 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตาม พรบ.นายตรวจ (โครงการทบทวน) 10,000 3.4 0 0 1.4 0 10.2 1.4 2.34 37 

38 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

ประชุมประชาคมสัญจร อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการทบทวน) 20,000 3.4 0 0 1.4 0 9.8 1.4 2.29 38 
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โครง 
การ 
ท่ี 

ด้านการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม/ปัญหา/ความต้องการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดัชนีย์ (หลักเกณฑ์)   
จัด

เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 7 
ชุมชน

ห้วยโลก 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
1 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 8 
ชุมชน

หลักเมือง 
2 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี10 
ชุมชนศรี
พรหม 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 11 
ชุมชน
กลาง
เมือง 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 12 
ชุมชน
ห้วยซัน

ใต้ 

ค่าเฉลี่ย
หมู่ท่ี 13 
ชุมชน
ห้วยซัน
เหนือ 

ค่าเฉลี่ย 

39 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวย ตามโครงการขอรับการสนับสนุนฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (โครงการ
ทบทวน) 

30,000 3.4 0 0 1.4 0 8.4 1.4 2.09 39 
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12.กระบวนการบริหารการคลัง-งบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีภาระค่าใช้จ่ายช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน (กู้เงินทุน

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

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลต าบลนาจะหลวยระหว่างป ีพ.ศ.2554-2558 

หมวด พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร 430,304.25 486,170.83 568,683.39 637,558.51 731,430.81 
2.หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

197,426.85 184,812.95 190,281.52 249,473.35 250,992.95 

3.หมวดรายไดจ้าก
ทรัพย์สิน 

1,043,486.89 1,111,943.13 1,294,623.93 1,600,680.01 1,413,993.38 

4.หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและ 
เทศพาณิชย ์

- - - - - 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 61,020.36 70,350.00 142,030.00 276,000.00 48,494.90 
6.รายได้จากทุน - - - - - 
7.เงินที่รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

21,437,778.56 24,825,355.39 24,740,322.17 26,902,755.41 27,744,853.94 

8.หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

13,686,959.00 16,573,989.00 16,914,441.00 15,711,187.00 14,738,657.00 

9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-
ระบุวัตถุประสงค ์

- - - - 10,478,730.00 

รวมรายรับ ข้อ 1-9 36,856,975.91 43,252,621.30 43,850,382.01 45,377,654.28 55,407,152.98 
10.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,903,845.00 10,082,590.00 12,148,550.00 13,321,336.00 748,125.00 
รวมรายรับทั้งสิ้น 48,760,820.91 53,335,211.30 55,998,932.01 58,698,990.28 56,155,277.98 
รายจ่ายจริง 
1.รายจ่ายงบกลาง 1,891,720.88 2,797,237.84 2,014,886.90 2,024,541.79 2,273,459.49 
2.รายจ่ายประจ า 24,373,362.78 29,471,155.00 28,415,200.47 29,105,146.72 29,806,884.31 
3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน 6,748,319.40 6,521,989.53 4,914,762.15 7,236,214.56 6,330,495,.26 
4.รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 
5.รายจ่ายเงินอุดหนุน 3,736,422.00 2,231,951.22 3,895,678.31 3,331,500 3,966,099.40 
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-
ระบุวัตถุประสงค ์

- - - - 10,108,130.00 

7.รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

11,903,845.00 10,082,590.00 12,148,550.00 13,317,904 748,125.00 

รวมรายจ่ายจริง 48,653,670.06 51,104,924.03 51,389,077.83 55,015,307.07 53,233,193.46 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

107,150.85 2,230,287.27 4,609,854,.18 3,683,683.21 2,922,084.52 
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13. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร แบ่งออกเป็น  1 ส านัก 4  กอง มีจ านวน
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น 95 อัตรา มีคนครอง จ านวนทั้งสิ้น 88 คน แยกเป็น 

1. ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  34  อัตรา มีคนครอง จ านวน 32 คน 
2. กองคลัง   จ านวน   7  อัตรา  มีคนครอง จ านวน  7  คน 
3. กองช่าง   จ านวน 13  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 13  คน 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ านวน 21  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 19  คน 
5. กองการศึกษา   จ านวน 20  อัตรา  มีคนครอง จ านวน 17  คน 

 
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ปี พ.ศ.2559 
 

ส านัก/กอง ประเภท     
 
        ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน (คน) 1 1 - 7 - 3 4 11 5 34 

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

จ านวน (คน) 1 - - 1 - - 1 6 9 21 

 

 
 
ที่มา ข้อมูลบุคลากร: งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  

30 พฤษภาคม 2559 
 

แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

ส านัก/กอง ประเภท      
 
     ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ครู

เทศบาล 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทั้งสิ้น 

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

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

      

         
    คณะผู้บริหาร     
     

 
    

    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

    

 
 

   
 

 
 

  

      รองปลัดเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน่ ระดบัดน้ )    
         
         
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น  (1)  นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (1)  นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 
1. ฝุายอ านวยการ(1)  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ 
1.1 งานธุรการ  2. งานแผนที่ภาษี   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)   - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1) 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  2. งานวิศวกรรม  2. งานสุขาภิบาลและอนามัย  2. งานบริหารงานศึกษา 
 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) (1)  3. งานผลประโยชน ์   - นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง(1)  สิ่งแวดล้อม   - นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง1) 
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปช./ชง.) (1)  3. งานสถาปัตยกรรม   -เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง.)(ว่าง)  3. งานพัฒนาการศึกษา 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก.) (2)  4. งานการเงินและบัญชี   - นายช่างเขียนแบบ (ปช/ชง) (ว่าง1)  3. งานรักษาความสะอาด   - นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก.) (ว่าง) 
1.4 งานประชาสัมพันธ์   - นักบริหารงานคลังระดับต้น (1)  4. งานผังเมือง   -เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)   - ครู คศ.1 (4) 
 - นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก) (1)  5. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

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

- นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1) 
 4. งานเผยแผ่และฝึกอบรม 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) (1)) 
  - ผู้ช่วยครู (3) 

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

      

         
    คณะผู้บริหาร     
     

 
    

    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

    

 
 

   
 

 
 

  

      รองปลัดเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน่ ระดบัดน้ )   
         
         
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา 

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

 นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

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

 1. งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ(1) 

 1. งานสวนสาธารณะ 
   - คนสวน (1) 

 1. งานรักษาความสะอาด 
   - ภารโรง (1) 

 - 

2. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
   - พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง(1) 
 

        



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 76 
 

      กรอบโครงสร้างของส่วนราชการ 
พนักงานจ้าง 

      

         
    คณะผู้บริหาร     
 

 
    

 
    

 
   ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน)

ระดับกลาง (1) 
    

    
 

 
 

        รองปลัดเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน่  
ระดบัด้น) 

  

   
 

 
 

 
 

 
 

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

ระดับกลาง  (1) 
 นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

1. ฝุายอ านวยการ   1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ  1. งานธุรการ 
1.1 งานธุรการ   - คนงานทั่วไป (1)   - คนงานทั่วไป (3)    - คนงานทั่วไป (1)   - คนงานทั่วไป (1) 
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ภารกิจ (1))  2. งานแผนที่ภาษี  2. งานวิศวกรรม  2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  2. งานบริหารงานศึกษา 
 - พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ (2))  3. งานผลประโยชน ์  3. งานสถาปัตยกรรม  3. งานรักษาความสะอาด   - ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ (4)) 
 - ช่างไม้ (ภารกิจ(1))  5. งานการเงินและบัญชี  4. งานผังเมือง   - พนักงานขับรถขยะ(ภารกิจ(1))   - คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 
 - คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (1))   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ภารกิจ (2))  5. งานสาธารณูปโภค   - คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (1))   (ว่าง 1) 
 - คนงานทั่วไป (1) 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 6. งานเร่งรัดรายได้ 
7. งานทะเบียนทรัพย์สิน 

  - ผู้ช่วยช่างไฟฟูา(ภารกิจ (1)) 
 - ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ(ภารกิจ(1)) 

  - พนักงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ (4)) 
 - คนงานทั่วไป(6) 

 4. งานกีฬาและนันทนาการ 
  - ผช.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน (ภารกิจ(1)) 

1.3 งานประชาสัมพันธ์     -คนงานทั่วไป(3)     
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ภารกิจ (1))     - ช่างไม้(ภารกิจ(2))     
1.4 งานจัดท างบประมาณ    6. งานสวนสาธารณะ     
2. งานนิติการและสัญญา      - คนสวน(2)     
3. งานทะเบียนราษฎร      - คนงานทั่วไป(2)     
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน(ภารกิจ (1))         
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
 - ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ(1))         
 - พนักงานดับเพลิง(ภารกิจ (1)) 
 - พนักงานวิทยุ(ภารกิจ(2)) 

        

 - พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป (2))         
5. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง         
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ(ภารกิจ (ว่าง1))         
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม         
 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(ภารกิจ (1))         
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14.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 

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

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

4. เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรของประชาชนน้อย ประชาชน
ขายผลผลิตโดยไม่มีทางเลือกในการต่อรองราคา 

ผลการวิเคราะห์ระบบการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวม 
 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนหลัก ๆ คือ  การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนและการคมนาคม
ขนส่งภายในชุมชน 

สภาพการคมนาคมขนส่งภายในชุมชน 
 เส้นทางการคมนาคม – ปัจจุบันการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทางรถยนต์  ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ชาวบ้านในชุมชน
นิยมใช้ในการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนนาะหลวย  มีดังนี้ 

1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248   
2.  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4029  

  การขนส่ง  ปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  นั้น  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว   เช่น  รถยนต์   
รถจักรยานยนต์  เป็นต้น 

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

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

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

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

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

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

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

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

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

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 41 41 82 2.22 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 86 72 158 4.28 
ไม่จบประถมศึกษา 207 204 411 11.14 
จบชั้นประถมศึกษา 803 825 1,628 44.14 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 304 292 596 16.16 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 220 212 432 11.71 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 38 34 72 1.95 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 133 149 282 7.65 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 15 12 27 0.73 

รวม 1,847 1,841 3,688 100 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ีวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

           การศึกษาของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 44.14 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 16.16 จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.71 ไม่จบประถมศึกษา ร้อยละ 11.14 จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 7.65 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 4.28  ไม่เคยศึกษา ร้อยละ2.22 จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
1.95 และ จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 0.73 
ผลวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข 
   1) ประเภทของการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง   จ านวน 861  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 500  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤษภาคม  2559   

   2)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล พบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่เจ็บปุวย
ด้วยโรคอุจาระร่วง รองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 
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ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2554 

(คน) 
พ.ศ.2555 

(คน) 
พ.ศ.2556 

(คน) 
พ.ศ.2557 

(คน) 
พ.ศ.2558 

(คน) 
อุจจาระร่วง 822 667 74 77 11 
ปอดบวม 12 90 57 35 12 
ไข้เลือดออก 4 7 59 2 1 
การฆ่าตัวตาย - - - - - 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ 35 34 8 9 4 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
3)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรยี จ านวน 18 คน  

(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2559 – เมษายน 2559) 
บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  8  คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8   จ านวน  3  คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  -  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน  1 คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  11 คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  3  คน 

ที่มา ข้อมูล: หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง7.1.1อ าเภอนาจะหลวย ข้อมูล ณวันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
ผลการวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -ส าหรับการดับเพลิงนั้น  ควรจัดหาหัวท่อประปาส าหรับต่อกับสายดับเพลิงให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่า
ปัจจุบัน  และให้มีต าแหน่งของแต่ละหัวกระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  และควรเตรียมน้ าเพ่ือการดับเพลิงให้มี
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการดับเพลิงในแต่ละครั้งคือ  ต้องเตรียมน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้             
ไม่ต่ ากว่า  10  ชั่วโมงต่อครั้งส าหรับปีอนาคต  ควรต้องเตรียมปริมาณน้ าเพ่ือการดับเพลิงส าหรับชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ประมาณไม่ต่ ากว่า 7,300 ลูกบาศก์เมตร และไม่ต่ ากว่า 8,500 ลูกบาศก์เมตร   

-ควรมีมาตรการห้ามการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะริมถนนส าหรับเส้นทางที่ใช้ในการเดินรถดับเพลิงเพ่ือ
ไม่ให้กีดขวางการเดินรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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ตารางแสดงข้อมูลการด าเนินงานด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายการข้อมูล พ.ศ.2556 
 

พ.ศ.2557 
 

 
พ.ศ.2558 

 
6.1 อัตราในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อัตราก าลังพนักงาน/เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

11 คน 12 คน 12 คน 

6.2 อัตราอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย            
(อปพร.) 

219 คน 312 คน 247 คน 

6.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. 7 ครั้ง 5 ครั้ง 3 ครั้ง 
6.4 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อม อปพร. 10 ครั้ง 

(ร่วมกับโรงพยาบาล) 
ไม่มีการฝึกซ้อม ไม่มีการฝึกซ้อม 

6.5 จัดท ากิจกรรมฝึกซ้อม ตามแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

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

 
 

1 ครั้ง 
 
 

3 ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 

1 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

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

 
1 กิจกรรม 

 
 

50 คน 
 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดูแล    
และติดตาม 

6.8 การบูรณฟ้ืนฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิตใจที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ (สงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

8 คน 
2 ครัวเรือน 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

ที่มา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : งานปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2559 
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 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  

ตารางแสดงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ชนิดยานพาหนะ ทะเบียน จ านวน  ความจุ 

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

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

13 พฤษภาคม 2559 
ความเสียหายในรอบปี ที่เกิดขึ้น  

 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2556 – 2558 
เดือน 
 

            ประเภท
ความเสียหาย                              

ปี พ.ศ. 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ปุา ปุาหญ้าในเขต/นอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

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

พฤษภาคม - - - - 2 - - - - 
มิถุนายน - - - - - - - - - 
กรกฎาคม - 1 - - - - - - - 
สิงหาคม - - - - - - - - - 
กันยายน - - - - - - - - - 
ตุลาคม 1 - - - - - - - - 

พฤศจิกายน - - - - - - - - - 
ธันวาคม - - - 2 5 - - - - 

รวม 3 1 1 5 22 5 - - 16 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-25620 
   1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

ยุทธศาสตร ์

ในแผนพัฒนาปี 
พ.ศ.2557 

ในแผนพัฒนาปี 
พ.ศ.2558 

ในแผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2559 

ในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2560 
(เฉพาะเดือน ตุลาคม  2559 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

พัฒนา 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 28 24 12 8 23 10 34 - 
2.เศรษฐกิจ 2 1 6 3 1 - 10 - 
3.คุณภาพชีวิต 46 37 51 33 51 32 63 6 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 7 10 8 10 9 14 - 

5.การบริหารบ้านเมืองที่ด ี 63 51 53 38 25 23 39 - 
6.การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- - - - 19 12 38 - 

6.การบริหารตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนวทางแห่ง
รัฐบาล/จังหวัด/อ าเภอ 

- - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 147 120 132 90 129 86 198 6 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
100 81.63 100 68.18 100 66.66 100 30.3 
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  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและชุมชนตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน                         

 

1.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักถนน เถาว์
ถวิลย์  ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่
11 (จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 
 

628,000.00   / ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

2.ก่อสร้างคลองระบายน้ ารูป
ตัวยูซอยวิสตูรโยธาภิบาล1 
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 (จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยโลก) 

856,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสรมิเหล็ก ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล14 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่
8 (จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

906,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักถนนสุนัย 
ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่
12 (จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

322,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

5.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13(
จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

520,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 87 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

6.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตร
โยธาภิบาล9 ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

759,000.00 /   ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

7.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ส าเร็จรปู) (จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00   / แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตส าเร็จรูปเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

8.อุดหนุนส านักงานการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอน้ ายืนตาม
โครงการก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบ
ไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหมชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

400,000.00 /   เขตไฟฟูาที่ขยาย
เป็นไปตามมาจร
ฐานแบบก่อสร้าง 

3 แห่ง - 3 +3 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

9.อุดหนุนส านักงานการ
ประปาส่วนภูมภิาคอ าเภอเดช
อุดมตามโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบประปาภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น และจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

300,000.00 

  

/ เขตประปาท่ีขยาย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

      

สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 

 

10.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตร
โยธาภิบาล4  ชุมชนกลาง
เมือง  หมู่ที่11 

306,000.00  /  ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

11.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล  ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10   

2,967,000.00 

  

/ ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 

12.ก่อสร้างถนนคันดิน พร้อม
วางท่อระบายน้ า ซอยพ่อใหญ่ 
ล.เจริญจากถนนนเิวศน์ ?ถนน
พิรุณระยะทาง 800  เมตร 

90,000.00   / ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

13.ก่อสร้างถนนข้างล าห้วยซัน
ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 13 

1,440,000.00 /   ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 /  สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

14.ถมดินหน้าศาลากลางบ้าน 
หมู่ที่11 

10,000.00  /  การถมดินเป็นไป
ตามแบบท่ีก าหนด 

แห่ง - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

15.ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหิน
คลุกถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที่12 
บ้านห้วยซันใต ้

51,000.00  /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

16.ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหิน
คลุกถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที่
10 

45,000.00  / 

 

ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

17.ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหิน
คลุกถนนพิรุณ  หมู่ที่12 

70,000.00 
 

 /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

18.ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหิน
คลุกถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 
หมู่ที1่2 บ้านห้วยซันใต ้

51,000.00 
 

 /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 
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2) ยุทธศาสตร์ที่2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการ
ลงทุนและการท่องเท่ียว                         

 

19.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าวและการแปร
รูปข้าว(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของชุมชน
ศรีพรหมและชุมชนกลาง
เมือง) 

50,000.00   / ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้ารบัการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

        งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                          

20.จัดงานประเพณีวันออก
พรรษา(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของชุมชน
ศรีพรหม ชุมชนหลักเมือง 1
ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้) 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600 600 เท่า
เดิม  

/    ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีวันออก
พรรษาประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

21.จัดท าต้นเทียนพรรษา(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้) 

260,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500 500 เท่า
เดิม  

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีจัดท า
ต้นเทียนพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

22. จัดงานประเพณสีงกรานต์
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้) 

300,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 1,200 1,200  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณี
สงกรานต์
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

23. จัดงานประเพณลีอย
กระทง(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

300,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600  600  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

24. การจดังานประเพณีวันข้ึน
ปีใหม่(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500  600  +100  /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่ประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

25.อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานีตาม
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา 
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
ตามพันธกิจของจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

30,000.00 /   หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
แห่เทียนพรรษาของ
จังหวัดอุบลราชธานี
ประจ าปีของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 60 

บาท 30,000.00 30,000.00
  

เท่า
เดิม  

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณี
โครงการจดังาน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

26.จัดงานวันพ่อแห่งชาติ(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500 500 เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลัด 
เทศบาล 

27.จัดงานวันแม่แห่งชาติ(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

88,515.00 
 

/   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 200 200 เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์สืบ
สานงาน
ประเพณีจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ60 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

28.การจัดงานวันเด็ก(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

122,000.00 /     เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 700  700 เท่า
เดิม  

 /   พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งาน
บริหารงาน

ทั่วไป/ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

29.ประชุมทางวิชาการสาน
สัมพนัธ์ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนปฐมวัย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

20,000.00   / เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 250      พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

30.จัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

65,000.00   / สมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียนเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

เล่ม 226     พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
การศึกษาระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 กอง
การศึกษา 

31.จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

10,000.00 /   กรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
ร้อยละ 70 

คน 40 40  เท่า
เดิม 

 /   กรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนา
จะหลวยมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

32.จัดหาอาหารเสริม (นม)
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชน ห้วยซันใต้) 

2,221,630.72 /   อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติ  

คน 998 1,112 +114  /   สุขภาพของเด็กได้
เกณฑ์ตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านท่ี 
1พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

33.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา กิจกรรมที่ 
1:พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
กิจกรรมที่ 2:จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชน
ของชุมชน ห้วยซันใต้) 

1,368,400.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 226 239   +13 /    สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษา
ปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 
1 พัฒนาการ
ด้านร่างกาย)
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 
 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

34.จัดซื้อวัสดุการศึกษา(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

370,600.00 /   วัสดุการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณสมบัต ิ

คน 226 239   +13 /    พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
การศึกษาระดับ
การศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 
 
 
 

100 กอง
การศึกษา 

35.ปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบตัรเด็กเล็ก ที่
ผ่านการอบรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

50,000.00 /   เด็กปฐมวัย
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20  

คน 226 197 -29 /   ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

36.ส่งบุคลากรเขา้ร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันครู(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

20,000.00   / ครูผู้มสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20  

คน 20      ครูมีความรู้
เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

37.อุดหนุนโรงเรยีนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตาม
โครงการอาหารกลางวัน(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

3,492,000.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 772 839  +67  /   สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 กอง
การศึกษา 

38.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว/ถาดหลุม ช้อน ส้อม ท่ี
จ าเป็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม (จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

50,000.00   / วัสดุงานบ้านงาน
ครัว/ถาดหลุมช้อน 
ส้อม เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน       สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

39.ปรับปรุงสวนหย่อมสวน
สุขภาพ หน้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

100,000.00   / สวนหย่อม ส่วน
สุขภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบท่ี
ก าหนด 

แห่ง      สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
เด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่ม
ข้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

40.จัดซื้ออุปกรณเ์ด็กเล่นให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

200,000.00 /   อุปกรณ์เด็กเล่น
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ชุด - 15 +15 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
เด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่ม
ข้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 

41.จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับ
รับประทานอาหารส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00 /   โต๊ะรับประทาน
อาหารเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ชุด - 22 +22 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
เด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่ม
ข้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

42.ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
บริเวณเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น)     

336,000.00 
 

/   ลานเอนกประสงค์
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
เด็กและ
ผู้ปกครองพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ90 

100 กอง
การศึกษา 

43.ก่อสร้างประตูและรั้วศูนย์
อบรบเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

300,000.00 /   ประตรูั้วเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

แห่ง - 1 +1 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
เด็กและ
ผู้ปกครองพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ90 

100 กอง
การศึกษา 

44.หนูน้อยยิ้มสวย 5,000.00   / เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 

      สุขภาพฟันของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

45.จัดการแข่งขันกีฬาภู
จองคัพ ต้านยาเสพตดิ(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

220,000.00 
 

/    ประชาชนส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

ทีม 19 17 -2  /   คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

46.จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่
เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพ
ติด(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

200,000.00 
 

/    ชุมชนส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

/    คดียาเสพติด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 

47.จัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรบั
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

70,000.00 
 

/     วัสดุกีฬาเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

 /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 กอง
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

48.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

6,778,800.00 
 

/     ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 805 824  +19  /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

49.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

1,241,600.00 
 

/     ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 124 127 +3  /   ปัญหาสุขภาพ 
ผู้พิการลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

50.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

156,000.00 
 

/   ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 23 20 -3  /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้ปุวยเอดส์
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

51.จัดซื้อผ้าห่มต้านภยัหนาว
ส าหรับประชาชนท่ัวไปที่
ประสบภัยทุกกลุม่(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00 
 

  / ผ้าห่มต้านภัยหนาว
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ผืน      ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 งาน
ปูองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

52.ส่งเสริมและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2) 

50,000.00 
 

  / ประชาชนเข้าร่วม
กองทุนเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

กลุ่ม      ปัญหาสุขภาภ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

53.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

200,000.00 
 

/   ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 805 824  +19 /   ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

54.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างรายได้ให้กับผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

300,000.00 
 

/   ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

คน - 90 +90 /  ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักปลดั 
เทศบาล 

55.การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

10,000.00 
 

/   สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

ตัว 1,500 1,600 +100   /   -ปริมาณโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70  
-ปริมาณ
อุบัติเหตุที่เกดิ
จากสุนัขกัด
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 
 
 

100 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

56.อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
ตามโครงการการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานภาค
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยโลก ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2 ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

52,500.00 
 

/   ประชาชนไดร้ับ
บริการเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 105 105 เท่า
เดิม  

 /   - ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลง 
- ปริมาณผู้ปุวย
ที่เข้ารักษาใน
โรงพยาบาล
ลดลงไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

57.ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
สาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาล กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

50,000.00 
 

  / ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20  

            1.อสม.
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
สุขภาพเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

58.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามญัประจ า
บ้าน)(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

30,000.00 
 

/   วัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ (ยา
สามัญประจ าบ้าน)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ - 18 +18 /  1.ปริมาณผู้ปุวย
ที่เข้ารักษาใน
โรงพยาบาล
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

59.สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยโลก ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2 ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

180,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้นร้อย
ละ 20 

คน 7,477 7,571 +94 /  ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

100 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

60.การปูองกันไขเ้ลือดออกและไข้

มาลาเรีย(1.จัดซื้อน้ ายาเคมีฉีด
พ่นหมอกควันเพื่อปูองกัน
ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรยี2.
จัดซื้อทรายอะเบตส าหรบัใช้
ปูองกันเช้ือไข้เลือดออก และ
ไข้มาลาเรยี ในครัวเรือน)(จาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

38,000.00 
 

/   ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
อากาศเพิ่มขึ้น 

ชุมชน 7 7 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

61.ปูองกันเช้ือโรคที่ติดต่อทาง
อากาศ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชนหลัก
เมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 
 

17,420.00 /   ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
อากาศเพิ่มขึ้น 

ชุมชน 7 7 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

100 กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 
ล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

62.ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
ออกก าลังกายเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 

52,000.00 /   1.เครื่องออกก าลัง
กายไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จ านวน 24 เครื่อง 
2. เครื่องออกก าลัง
กายเป็นไปตาม
มาตรฐาน ท่ีก าหนด 
 

เครื่อง - 24 +24 /  สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

100 กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 
ล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

63.ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า
ภายในเขตเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยโลก ชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 

20,000.00 /   การปรับภูมิทัศน์
เป็นไปตามรูปแบบ 

แห่ง 1 1 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

64.ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมทิัศน์
เทิดพระเกียรติวนัพอ่แห่งชาติ(จาก
แผนชมุชนของชมุชนห้วยซันเหนอื) 
 

35,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

ชุมชน 7 7 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรติ
วันพ่อแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

65.ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมทิัศน์
เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชมุชนของชมุชนห้วยซัน
เหนือ) 
 

35,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

ชุมชน 7 7 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรติ
วันพ่อแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

66.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะของพนักงานเก็บ
ขยะเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

40,000.00 /   วัสดุเครื่องแต่งกาย
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ 5 10 +5 /  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

67.จัดซื้อถังขยะ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

100,000.00 /   ถังขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ถัง 110 110 เท่า
เดิม 

/  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

68.จ้างเหมาฝังกลบขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

300,000.00 /   ฝังกลบขยะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ตัน/วัน 6-8 ตัน  6-8 ตัน  เท่าเดิม /  ปริมาณขยะตกค้าง
ในชุมชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

69.โครงการหลักการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยแบบครบวงจร 

              

โครงการย่อนที่ 1:วิจัยแนวทางการ
จัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการ
มีส่วนร่วมของชมุชน 

300,000.00   / การวิจยัเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและหลกั
เกรฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

      ปริมาณขยะตกค้าง
ในชุมชนลดลงไม่
น้อยกว่าริอยละ 70 

 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการย่อยที่ 2:จัดซื้อเตาเผาขยะมูล
ฝอย  (จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 

2,000,000.00 /   เตาเผาขยะเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 
 

      ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 
 
 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการย่อยที่ 3:กอ่สร้างอาคาร
เตาเผาขยะ  (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

396,000.00   / อาคารเตาเผาขยะ
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ปริมาณขยะตกค้าง
ในชุมชนลดลง 

      ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 

 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

โครงการย่อยที ่4.กอ่สร้างอาคารบ่อ
หมักปุ๋ยชีวภาพ  (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

480,000.00 
 

  / อาคารบ่อหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 
 

      ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 

 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการย่อยที ่5.กอ่สร้างอาคารลาน
คอนกรีต (จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 

640,000.00 
 

  / อาคารลานคอนกรีต
คัดแยกขยะ เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 
 

      ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 

 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

70.ปรับปรุงและซ่อมแซมรถ
ขยะ 

500,000.00 /   รถขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ - 21 +21 /  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

71.จ้างเหมาบริการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

1,116,000.00 
 

/   การจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตามก าหนด 

คน 9 9 เท่า
เดิม 

/  ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

72.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
 

100,000.00   / 1.มีศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่จ านวนไม่
น้อยกว่า1  แห่ง 
2.มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 

      ประชาชน
สามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าเกษตร
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก
ปลัดเทศบ
าล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

73.โครงการหลัก :บริหารจดัการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการ
ติดตามประเมนิผล แบบมีสว่นร่วม
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

             งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

โครงการย่อยที่ 1:จัดเวทีประชาคม
แผนพัฒนา 
 

35,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 103 208 +105 /  ปริมาณปัญหา
และประเด็นการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

โครงการย่อยที่ 2:จัดประชุมเพือ่จัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 
 

40,000.00 /   กรรมการและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

คน 60 57 -3 /  1.จัดท าแผน
พฒนาเป็นไป
ตามก าหนดเวลา
และหลักเณณฑ์
ที่ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 

100 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

            2. ผลการ
ด าเนินงนตาม
แผนพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

  

โครงการย่อยที่ 3:จัดประชุมเพือ่การ
ติดตามและประเมินผล 
 

10,000.00 /   กรรมการและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

คน 43 30 -13 /  1.ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและ
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 
2.ผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 118 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

โครงการย่อยที่ 4:จัดท าเทศบัญญัต ิ 20,000.00 /   หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนไดร้ับ
เอกสารเทศบัญญตัิ
ทั่วถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน 50 50 เท่า
เดิม 

/  น าโครงการใน
แผนพัฒนาสาม
ปีไปบรรจุในเทศ
บัญญัตเิพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

100 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

74.ส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลพืน้ฐาน
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

45,000.00 
 

/   ครัวเรือนได้รับการ
ส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน 1,083 1,019 -64 /  - จัดเก็บขอ้มูล
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

75.จัดท าแผนชุมชน(จากการประชมุ
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

20,000.00 
 

/   กรรมการชุมชน
ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 400 400 เท่า
เดิม 

  -จัดท าแผน
ชุมชนเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
และหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  
-น าโครงการใน
แผนชุมชนไป
บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

76.จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
ในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ
โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์(จาก
การประชุมประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 
 

100,000.00 
 

/   ประชาชน ผู้มสี่วน
ร่วม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน 454 500 +46 /  ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/
ส านัก 

77.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
พรสวรรค์ตามโครงการศนูย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างระดับอ าเภอ
อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชนของชุมชน
หลักเมอืง 1 ชุมชนหลกัเมอืง 2 ชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 

30,000.00 
 

/   หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 30,000.00 30,000.00  เท่าเดิม  ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับอ าเภอ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งาน
บริหารงา
นท่ัวไป/
ส านัก
ปลัดเทศบ
าล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

78.แต่งตั้งตัวแทนภาค
ประชาชน 

30,000.00 
 

/   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

คน - 78 +78 /  ประชาชน พึง
พอใจในการ
คัดเลือกผู้แทน
ภาคภาค
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม้น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

79.ฝึกอบรมเรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการ
เลือกตั้ง 
 

20,000.00 
 

/   ประชาชนเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยะ 10 

คน - 100 +100 /  1.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตย
การเลือกตั้งและ
เป็นพลเมืองที่ดี
ในวิถีประธิปไตย
ไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ 70 

100 งานนิติ
การและ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

80.ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

22,314,080.00 
 

/   บุคลากรไดร้ับ
สวัสดิการครบตาม
สิทธิ 

คน 122 100 -22 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

81.จัดงานวนัเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

40,000.00 
 

/   ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

คน 122 100 -22   ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้บริการ
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

82.เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

80,000.00 /   ประชาชนได้
รับทราบข้อมลูการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 

รายการ 3 3 เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

100 งาน
ประชาสัมพั
นธ์/ส านัก
ปลัดเทศ 
บาล 

83.จัดหาสื่อสิ่งพิมพเ์พื่อบรกิาร
ประชาชน(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิน่) 
 

10,000.00 
 

/   สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

ฉบับ 730 730 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งาน
ประชาสัมพั
นธ์/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

84.การบริหารจัดการเพื่อ
บริการดา้นโทรคมนาคม(จาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

50,000.00 
 

/   อินเตอร์เนต็เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

รายการ 2 2 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งาน
ประชาสมั
พันธ์/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

85.การบริหารจัดการงบประมาณเพือ่
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและจาก
แผนชมุชนของชมุชนหลกัเมือง 1 
ชุมชนหลกัเมอืง 2 ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

4,953,900.00 
 

/   1.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจดัซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

 
 

 

รายการ 

4,953,900.00 
 
 
9 

188,495.50 
 
 
 

9 

ประหยัด
งบประมา
ณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
3.80 

เท่าเดิม 

  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

100 งานพัสดุ/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

86.การบริหารจัดการกิจการงานช่าง
เพื่อการบรกิารสาธารณะ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

250,000.00 
 

/   สามารถจัดกิจกรรม
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

กิจกรรม 2 2 เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

100 กองช่าง 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 124 
 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

87.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบงานเอกสาร 
(1:จัดซื้อตู้เก็บเอกสารงานคลัง 2:
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารส าหรับงานการ
เจ้าหน้าที่ส านกัปลัดเทศบาล 3:จัดซื้อ
ตู้เก็บเอกสารส าหรับงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน 4:จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
 

50,000.00 
 

/   ตู้เก็บเอกสารเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

หลัง 6 6 เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

100 กองคลัง,
กอง
การศึกษา,
ส านักปลดั 
เทศบาล 

88.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพือ่จัด
กิจกรรมงานพฒันาและจดัเก็บรายได้
(1:ฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการเสีย
ภาษีทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการ 
2:เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 3:ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษี)(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 
 

100,000.00 
 

  / ผู้ประกอบการเข้า
รับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

      รายได้จากกา
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ5 

 กองคลัง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

89.ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

20,000.00 /   การปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

ครั้ง - 1 +1 /  รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

100 กองช่าง 

90.ก่อสร้างอาคารพสัดุเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(จากการประชมุประชาคม
ในระดับท้องถิน่) 
 

200,000.00 
 

/   อาคารพัสดเุป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

หลัง - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

100 กองคลัง 

91.จัดซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล (งานประชาสมัพันธ์) 
 

30,000.00 
 

/   กล้องถ่ายภาพนิ่ง
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ตัว 1 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

100 งาน
ประชาสมั
พันธ์/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

92.ปรับปรุงห้องท างานกองคลัง 

 
20,000.00 

 
/   ห้องท างานเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ห้อง - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

93.จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศแบบแยก
ส่วน 
 

44,000.00 
 

/   เครื่องปรับอากาศ
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

เครื่อง - 2  /  ประชาชนพึง
พอใจในการ
บริการเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 กองช่าง 

94.การจัดการเลือกตั้งทุกระดับ 

 
10,000.00 

 
  / เทศบาลต าบลนาจะ

หลวยด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งหรือ
ปฏิบัติค าสั่งที่ไดร้ับ
มอบหมายในการ
เลือกตั้งทุกระดับ
เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด 

      การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด
และด าเนินการ
โดยสุริจและ
เที่ยงธรรมร้อยะ 
100 

 งานนิติ
การและ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 127 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

95.จัดหากระบะโครงเหล็กลากพ่วง
รถตัดหญ้า 
 

50,000.00 
 

/   กระบะโครงเหล็ก
ลากพ่วยรถตดัหญา้
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คัน - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

96.ปรับปรุงและซ่อมแซมรถโดยสาร 
12 ที่นั่ง(รถตู้ นข 2878) 
 

296,500.00 
 

/   การปรับปรุงและ
ซ่อมแซมรถโดยสาร 
12 ท่ีนั่ง(รถตู้ นข 
2878)เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ - 8 +8 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

100 งานพัสดุ/
ส านัก
ปลัดเทศบ
าล 

97.จัดซื้อผ้าใบคลุมเตน็ท์ส าหรับใช้ใน
กิจการเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

141,000.00 
 

/   การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

ผืน - 11 +11 /  ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
งานให้บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 
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6) ยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

98.จัดท าปรับปรุงและทบทวนเทศ
บัญญัติเพือ่ควบคุมการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอืน่ที่ไม่ใช่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 
 

30,000.00 
 

  / ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจดัท าเทศ
บัญญัตเิพิ่มขึ้น 

      ผลการ
ด าเนินงานตาม
เทศบัญญตัิ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 

 งานนิติกร
และ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

99.อุดหนุนศนูย์อ านวยการปูองกนั
และปราบปรามยาเสพติดจังหวดั
อุบลราชธานีตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนนุเพื่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจ าปีพ.ศ.2559 
 

30,000.00 
 

/   หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 40,000.00 30,000.00 +10,000.00 /  คดีเกี่ยวกับยา
เสพติดลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งาน
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

100.ปูองกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่7 วันอันตราย
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

80,000.00 
 
 
 
 
 
 

/   จ านวนอบุัติเหตุลดลง ครั้ง - - ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

/  อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

101.ปูองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วัน
อันตราย(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 
 

80,000.00 
 

/   จ านวนอบุัติเหตุลดลง ครั้ง - - ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

/  อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปี
ใหม่ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

102.การบริหารจดัการค่าใช้จ่ายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง(จากการประชมุ
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

40,000.00 /   ผู้ประสบภยัได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

รายการ - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

103.ฝึกอบรมอปพร. เนือ่งในวนั อป
พร. ปี พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชมุประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 
 

30,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

/   1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

คน 100 100 เท่า
เดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

104.พัฒนาศักยภาพและศกึษาดูงาน
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(จากการประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

350,000.00 
 

/   อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

คน - 100 +100 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

105.ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น   
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

10,000.00 
 

  / อปพร.ผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 

      ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

106.ตัดชุดอปพร. ครบชุด ส าหรับ
สมาชิกอปพร.สังกัดเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับทอ้งถิน่) 
 

10,000.00 
 

  / ชุด อปพร.เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

      ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

107.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปีของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 

50,000.00 
 

/   อาสาสมัครมสี่วน
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ
20 

คน 80 83 +3 /  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณี
ประจ าปเีพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งาน
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

108.ส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดพิธีชุมนุมเดิน
สวนสนามเนื่องในวันอปพร.
(22 มี.ค.ของทุกปี) 
 

20,000.00 
 

  / เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิก อปพร.เข้า
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

คน 2     ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 งาน
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

109.รณรงค์ส่งเสรมิการสวม
หมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 
 

15,000.00 
 

  / ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 20 

คน      ปริมาณคดีการ
ไม่ปฏิบตัิตามกฎ
จราจรของ
ประชาชนลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 งาน
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

110.การบริหารจดัการงบประมาณ
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการบริการของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จากการประชมุประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

400,000.00 
 

/   1.ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยดัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3  
2. วัสดุที่จัดหา 
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด  
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
 
 
 
 

รายการ  

400,000.00 
 
 
 

4 

231,501.00 
 
 
 

4 

 ประหยัด
งบประมา
ณเพิ่มข้ึน
ร้อยละ
57.87 

 
เท่าเดิม 

/  -ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

111.ออกตรวจปูองกนัและระงับ
อัคคีภัยตามพรบ.นายตรวจ 
 

10,000.00 
 

/   เหตุสาธารณภัย
ลดลงร้อยละ 10 

ครั้ง - 3 +3 /  ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

112.ติดตั้งเคลือ่นย้ายแมข่่ายกลอ้ง
วงจร(CCTV) 
 

179,246.00 
 

/   การติดตั้ง
เคลื่อนย้ายแม่ข่าย
กล้องวงจร
(CCTV)เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

จุด - 1 +1 /  ปริมาณคดียา
เสพติดในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

113.จัดซื้อแบตเตอรี่วทิยุสื่อสารและ
เสาวิทยุรับ-ส่ง 
 

45,500.00 
 

/   แบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสารและเสาวิทยุ
รับ-ส่งเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ก้อน - 50 +50 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณ
ภัย/ส านกั
ปลัด 
เทศบาล 

114.เคลื่อนย้ายพร้อมปรับปรุงต่อ
เติมเสาวิทยุ 
 

87,800.00 
 

/   การเคลื่อนย้าย
พร้อมปรับปรุงต่อ
เติมเสาวิทยุเป็นไป
ตามระเบียบและ
แบบแปลนที่ก าหนด 

ต้น - 1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 
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ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและชุมชนตามตัวชี่วัดเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอ

บ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน                         

 

1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนห้วยโลก 3 หมู่ที่ 7 ชุมชน
ห้วยโลก (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น และ
จากแผนชุมชนของชุมชนห้วย
โลก) 
 
 

800,000.00  /     ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

 สาย  -  1  +1 /    สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กอง
ช่าง 

2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซัน
เหนือหมู่ที่ 13 (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 
 

704,000.00  /     ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

 สาย  -  1  +1  /   สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กอง
ช่าง 
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ชือ่โครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

3. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที ่11  (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชนกลาง
เมือง) 
 
 

306,000.00  /     ถนนมีทางระบายน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

 สาย -   1 +1  /    .สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง  

4. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนศรีมัน ชุมชนศรีพรหม หมู่
ที่ 10 (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น และ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม) 
 
 

560,000.00  /     ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

สาย  -   1 +1  /    สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(ส าเร็จรูป) (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 
 
 

100,000.00  /     แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ส าเร็จรปู) 
เป็นไปตามคณุสมบัติ
ที่ก าหนด 

 ถุง 600  765  +165     สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

6. อุดหนุนส านักงานการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอน้ ายืนตาม
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูา
สาธารณะ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม ชุมชนห้วยโลก ชุมชน
หลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซัน
ใต้ ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 

380,000.00      / เขตไฟฟูาที่ขยาย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

            สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

 กองช่าง 

7. อุดหนุนส านักงานการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอเดชอุดมตาม
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ประปา(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้ชุมชนห้วยซันเหนือ
และชุมชนห้วยโลก) 
 

300,000.00      / เขตประปาท่ีขยาย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

            ประชาชนพึง
พอใจต่อปริมาณ
และคณุภาพ
น้ าประปา
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 กองช่าง 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 137 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนนิการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพิ่ม/ลด 
เปน็ไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไป

ตามตัวชี้วัด 
 

 

8. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12ชุมชน
หลักเมืองหมู่ที่ 8(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง 1ชุมชนหลัก
เมือง 2) 
 

504,000.00  /     ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

 สาย  -  1 +1  /    สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่
ที่ 12 (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 

716,800.00  /     ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

 สาย  - 1   +1 /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 กองช่าง 

10. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนกลาง
เมืองหมู่ที่ 11 

1,387,000.00  /     คลองระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

 สาย  -  1 +1   /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

100 กองช่าง 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 138 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  
 

11. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที ่10 

2,967,000.00   /  ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

 สาย       สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

 กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนนคันดินพร้อม
วางท่อระบายน้ า 

90,000.00   /  ถนนและคลอง
ระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  

สาย        สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

 กองช่าง 
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ)) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

13. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าวและการแปร
รูปข้าว(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่นและ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหมและชุมชนกลางเมือง) 

50,000.00 /     ประชาชนผู้มสี่วนร่วม
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 50 50 เท่าเดิม  /   ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
น าประสบการณ์
เรียนรูไ้ปใช้ในนา
ข้าวของตนเอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

100 งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14. อุดหนุนองค์กรประชาชน
(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1ชุมชนหลัก
เมือง 2ชุมชนกลางเมือง) 

70,000.00  /    กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 10  

 คน  - 80   +80  /   กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

100 งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรจาก
การประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลัก
เมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ) 

75,520.00 /     ประชาชนผู้มสี่วนร่วม
กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10  

คน - 56 +56  /   กลุ่มอาชีพกลุ่ม
หรือชุมชน มี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

100 งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ)) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

16. ฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

10,000.00      / ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20  

            ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ย
อาหารเข้ารับการ
อบรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

17. จัดท าเวปไซต์ สินค้า 
บริการและข้อมลูด้านการ
ท่องเที่ยวเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

10,000.00      / ประชาชน
นักท่องเที่ยวผู้สนใจ
เข้าชมเวปไซต์ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

           ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

 งาน
ประชาสัมพันธ์/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

18. จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชน
หลักเมือง 2 ชุมชนห้วยซัน
ใต้) 

30,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500 500  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสาน 
งานประเพณีวัน
เข้าพรรษาประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 

19. จัดงานประเพณีวัน
ออกพรรษา(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1ชุมชน
หลักเมือง 2 ชุมชนกลาง
เมืองชุมชนห้วยซันใต้) 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 550 600 +100  /    ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีวันออก
พรรษาประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 

20. จัดงานประเพณบีุญ
บั้งไฟประจ าปี(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้) 

400,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 600        ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

21. จัดท าต้นเทียนพรรษา
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นและจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

240,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500 500 เท่า
เดิม  

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีจัดท าต้น
เทียนพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 

22. จัดงานประเพณี
สงกรานต์(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซัน
ใต้) 

300,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 1,200 1,200  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 

23. จัดงานประเพณลีอย
กระทง(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซัน
ใต้) 

300,000.00 /    ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600  600  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

24. การจดังานประเพณี
วันข้ึนปีใหม่(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

30,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500  600  +100  /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 

25. จัดงานประเพณบีุญ
มหาชาติประจ าป ี(บุญผะ
เหวด)(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหมชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซัน
ใต้) 

80,000.00   / ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 600         ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติประจ าป ี
(บุญผะเหวด)
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 กองการศึกษา 

26. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการ
จัดงานประเพณีแหเ่ทียน
พรรษาของจังหวัด
อุบลราชธานี(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

50,000.00 /   หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
แห่เทียนพรรษาของ
จังหวัดอุบลราชธานี
ประจ าปีของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 60 

บาท 30,000 30,000  เท่า
เดิม  

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
จัดงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

27. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

100,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 500 500 เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีจัดงานวัน
พ่อแห่งชาติประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

28. จัดงานวันแม่แห่งชาติ
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

50,000.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 200 200 เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการอนุรักษ์
สืบสานงานประเพณี
จัดงานวันแม่
แห่งชาติประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60 
 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

29. อุดหนุนจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ อุบล 
ฮักแพง ปี พ.ศ. 2558(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

9,900.00   / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ อุบลฮัก
แพง ปี พ.ศ. 2558 
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

            ประชาชนมีทัศนะ
คติต่อการอนุรักษ์
สืบสานงานประเพณี
โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ อุบลฮัก
แพง ปี พ.ศ. 2558 
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 
 

 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30. อุดหนุนโครงการจดั
งานกาชาดและงานปีใหม่
จังหวัดอุบลราชธาน ี(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

15,000.00 /   หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 15,000 15,000 เท่า
เดิม 

/   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
จัดงานกาชาดและ
งานปีใหม่จังหวัด
อุบลราชธานีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

100 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

31. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอนาจะ
หลวยตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเนื่องในงานวัน
รัฐพิธี(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

10,000.00      / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 10,000         ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
เนื่องในงานวันรัฐพิธี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

32. การจดังานวันเด็ก
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

120,000.00 /     เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 700  700 เท่า
เดิม  

 /   พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

100 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

33. ประชุมทางวิชาการ
สานสมัพันธ์ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนปฐมวยั(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

20,000.00 /   เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 220 250  +30  /   พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

100 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34. จัดซื้อสมุดประจ าตัว
เด็กนักเรยีน(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

15,000.00 /   สมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียนเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

เล่ม  - 226  +226  /   พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

35. จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

15,000.00 /   กรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
ร้อยละ 70 

คน 40 40  เท่า
เดิม 

 /   กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยมีความรู้
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 100 

100 กองการศึกษา 

36. จัดหาอาหารเสรมิ 
(นม)(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

1,846,180.00 /   อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติ  

คน 985  998 +13  /   สุขภาพของเด็กได้
เกณฑต์ามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที ่1
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

37. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(1:พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2:จัดหา
อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์เด็กก่อนในวัดศรี
พรหม)(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

1,295,600.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 214 226   +12 /    สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

100 กองการศึกษา 

38. จัดซื้อวัสดุการศึกษา
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

384,200.00 /   วัสดุการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณสมบัต ิ

คน 214 226   +12 /    พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 
 
 
 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

39. ปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบตัรเด็กเล็กท่ี
ผ่านการอบรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

50,000.00   / เด็กปฐมวัย
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20  

คน 214      ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 กองการศึกษา 

40. จัดซื้อชุด/เครื่องแบบ/
เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

50,000.00   / ชุด/เครื่องแบบ/
เครื่องนุ่งห่มกัน
หนาวเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 214     เด็กด้อยโอกาสมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเป็นไป
ตามมาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

41. ส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันครู
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

10,000.00 /   ครูผู้มสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20  

คน 20 20  เท่า
เดิม 

 /   ครูมีความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 

42. อุดหนุนโรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

3,084,000.00 /   อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 771 772  +1  /   สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
สถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 

43. อุดหนุนโรงเรียนนาจะ
หลวยตามโครงการค่าย
วิชาการนักเรียนโรงเรยีน
นาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000.00 /   นักเรียนเข้าคา่ย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20  

คน  - 1,500 +1,500  /    คะแนนเฉลีย่ของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

44. จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว/ถาดหลุม 
ช้อนส้อมท่ีจ าเป็นให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดศรีพรหม (จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

30,000.00 /   วัสดุงานบ้านงาน
ครัว/ถาดหลุมช้อน 
ส้อม เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 214  226 +14  /    สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 

45. ก่อสร้างห้องน้ า ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ใน
วัดศรีพรหม 2 (จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00   / ห้องน้ า ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหม 2 เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
 
 

            สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของเด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 กองการศึกษา 

46. ปรับปรุงห้อง
รับประทานอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรี
พรหม 2(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

200,000.00   / ห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

            สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของเด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

47. จัดการแข่งขันกีฬาภู
จองคัพ (จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหมชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 
 

200,000.00 /    ประชาชนส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

ทีม 7 19 +12   /   คดียาเสพติดลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

100 กองการศึกษา 

48. จัดการแข่งขันกีฬา
ไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาล
ต้านยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 
 

228,000.00 /    ชุมชนส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

/    คดียาเสพติดลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

49. จัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

70,000.00 /     วัสดุกีฬาเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ชุมชน 7 7   เท่า
เดิม 

 /   สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

100 กองการศึกษา 

50. จ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

6,532,800.00 /     ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 794 805  +11  /   ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

51. จ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้
พิการ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

756,000.00 /     ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 124 124 เท่า
เดิม 

 /   ปัญหาสุขภาพ 
 
ผู้พิการลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

52. จ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

156,000.00 /   ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

คน 19 23 +4  /   ปัญหาสุขภาพผู้ปุวย
เอดสล์ดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

53. จัดซื้อผ้าห่มต้านภัย
หนาวส าหรับประชาชน
ทั่วไปท่ีประสบภัยทุกกลุ่ม
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

100,000.00   / ผ้าห่มต้านภัยหนาว
เป็นตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

        ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

54. ส่งเสริมและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นและจาก
แผนชุมชนของชุมชนหลัก
เมือง1 ชุมชนหลักเมือง 2) 

50,000.00   / ประชาชนเข้าร่วม
กองทุนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

            ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

55. จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

200,000.00 /    ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 794 805  +11 /   ปัญหาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

56. การปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซัน
เหนือ) 

40,000.00 /    สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

ตัว 1,500 1,600 +100   /   ปริมาณโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 3.
ปริมาณอุบัติเหตุที่
เกิดจากสุนัขกดั
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

57. อุดหนุนอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.)ตาม
โครงการการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานภาค
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซัน
ใต้ ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

105,000.00 /    ประชาชนไดร้ับ
บริการเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 105 105 เท่า
เดิม  

 /   - ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลง 
- ปริมาณผู้ปุวยท่ีเข้า
รักษาในโรงพยาบาล
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 157 
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

58. ฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมสาธารณสุขกลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลกลุม่เสีย่งและ
กลุ่มส่งเสรมิสุขภาพ(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

20,000.00   / ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20  

            1.อสม.
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่องสุขภาพ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 2.ปัญหา
สุขภาพของ
ประชาชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

59. จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามญั
ประจ าบ้าน)(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

30,000.00   / วัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ (ยา
สามัญประจ าบ้าน)
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

         1.ปริมาณผู้ปุวยท่ี
เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

60. สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซัน
ใต้ ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

170,000.00 /   ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 7,466 7,477 +11  /    ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

61. การปูองกันโรคระบาด
ในสัตว์ปีก(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น 
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชน
หลักเมือง 2) 

15,000.00   / ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้นร้อย
ละ 20  

            ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

62. อุดหนุนโรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ตามโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมศูนย์
ปฐมวัยต้นแบบ 

20,000.00   / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

            พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองการศึกษา 

63. ต่อเตมิอาคารศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหม 1 

50,000.00 /   การต่อเตมิอาคาร
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

            พัฒนาการของเด็ก
เป็นตามมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

 กองการศึกษา 

64. ปูองกันไข้เลือดออก
และไขม้าลาเรีย (1.จัดซื้อ
น้ ายาเคมีฉดีพ่นหมอกควัน
เพื่อปูองกันไข้เลือดออก
และไขม้าลาเรีย2.จัดซื้อ
ทรายอะเบตส าหรับใช้
ปูองกันเช้ือไข้เลือดออก
และไขม้าลาเรีย ใน
ครัวเรือน)(จากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยโลก ชุมชน
ศรีพรหมชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ) 

80,000.00 /   ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
อากาศเพิ่มขึ้น 

 ชุมชน 7  7   เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีสุขภาพ
ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 
100 

100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อนด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

65. ปูองกันเช้ือโรคที่
ติดต่อทางอากาศ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง 
1ชุมชนหลักเมือง 2) 

40,000.00 /   ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกัน
โรคตดิต่อทาง
อากาศเพิ่มขึ้น 

 ชุมชน 7  7   เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีสุขภาพ
ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 
100 

100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

66. ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

2,274,000.00 /   อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 

 หลัง 1   2 +1  /    สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ของเด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 

67. ปรับปรุงห้องเรียน
ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม 

98,000.00 /   มุ้งลวดมีการติดตั้ง
ล้อมรอบบริเวณ
ห้องเรียน เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น
ร้อยละ100 

ห้อง   - 1  +1  /   เด็กเล็กท่ีเข้าเรยีนใน
ศูนย์และครูผูส้อน 
มีความปลอดภัยเพื่ม
ขึ้นร้อบะ 100 

100 กองการศึกษา 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

68. ปรับภมูิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าภายในเขตเทศบาล
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่นและจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วย
โลก ชุมชนห้วยซันใต้) 

20,000.00  /     การปรับภูมิทัศน์
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด 

 แห่ง 1   1  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

69. ชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรติวันพ่อ
แห่งชาติ(จากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

35,000.00 /      ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน 7  7  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรติ
วันพ่อแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองช่าง 

70. ชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกยีรติวันแม่
แห่งชาติ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

35,000.00  /     ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

ชุมชน 7 7  เท่า
เดิม 

 /   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาล
ในการปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยะ 
70 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิน้สุด

โครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด  

 

71. จัดซื้อรถขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

2,500,000.00 /    รถขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คัน  - 1  +1   /   ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองสาธรณ
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

72. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะของ
พนักงานเก็บขยะเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

30,000.00 /    วัสดุเครื่องแต่งกาย
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ 5 5 เท่า
เดิม 

/    ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองสาธรณ
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

73. จัดซื้อถังขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00 /    ถังขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ถัง  -  110  +110   /   ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองสาธรณ
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

74. จ้างเหมาฝังกลบขยะ
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

300,000.00 /    ฝังกลบขยะเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ตัน/วัน  6-8 ตัน  6-8 ตัน  เท่า
เดิม 

/    ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

100 กองสาธรณ
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

75. ก่อสร้างหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุด
เจาะบ่อบาดาล 

320,000.00  /   หอถังสูงเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง เชิงคุณภาพ 

แห่ง   -  1 +1  /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

100 กองช่าง 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

76. บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการติดตาม
ประเมินผลแบบมสี่วนร่วม 
1:จัดเวทีประชาคม 
2:จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 
3:จัดประชุม
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผล 
4:จัดท าเทศบัญญัติ) 

104,940.00 /   ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

 
 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
 
 

คน 
 
 

คน 

 
 
 
 
 
 
 

144 
66 
 
 

30 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

103 
60 
 
 

43 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 

-41 
-6 
 
 

+13 
 
 

-7 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

  ผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

96.96 งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

77. ส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

45,000.00  /     ครัวเรือนได้รับการ
ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน 987 1,083 +96  /    - จัดเก็บขอ้มูลเป็นไป
ตามก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70 
-ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

78. จัดท าแผนชุมชน(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

20,000.00 /   กรรมการชุมชน
ประชาชนผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 400 400 เท่า
เดิม 

/   -จัดท าแผนชุมชน
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 
-น าโครงการใน
แผนชุมชนไป
บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

79. จัดกิจกรรมตาม
โครงการอันเกีย่วเนื่องใน
การปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

20,000.00 /   ประชาชน ผู้มสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

คน - 454 +454  /   ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 
 
 
 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

80. อุดหนุนส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

8,000.00     / ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

            ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

81. อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
สมบูรณ์ตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ จัดจ้างระดับอ าเภอ
อ าเภอนาจะหลวยจังหวัด
อุบลราชธานี(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

30,000.00 /     หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

บาท 30,000 30,000 เท่า
เดิม 

/   ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อโครงการ
ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับ
อ าเภอเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

82. อุดหนุนอ าเภอนาจะ
หลวยตามโครงการบรหิาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริเฉลิมพระ
เกียรติ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

30,000.00      / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

บาท 30,000      ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อโครงการ
บริหารศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริเฉลิม
พระเกียรติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

83. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

21,265,440.00 /    บุคลากรไดร้ับสวสัดิการ
ครบตามสิทธิ 

 บาท 129 122    /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

84. จัดงานวันเทศบาล
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

40,000.00 /    ประชาชนผู้มสี่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

คน 116 122  /  ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
บริการของ
เทศบาลเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

85. ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจดัการองค์กรและ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

100,000.00   / ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20  

            ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้บริการของ
เทศบาลเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 งานการ
เจ้าหน้าที่/ส านกั

ปลัดเทศบาล 

86. เพิ่มประสิทธิภาพการ
โฆษณาและเผยแพร่
โครงการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

80,000.00 /   ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลการด าเนินงาน
ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

รายการ - 3 +3  /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

100 งาน
ประชาสัมพันธ์/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

87. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
บริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

10,000.00 /   สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ฉบับ 730 730 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

100 งาน
ประชาสัมพันธ์/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

88. การบรหิารจดัการเพื่อ
บริการดา้นโทรคมนาคม
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

50,000.00 /   อินเตอร์เนต็เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ 2 2 เท่า
เดิม 

/  ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

100 งาน
ประชาสัมพันธ์/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

89. การบรหิารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่นและจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

4,371,440.00 /    1.ประหยดังบประมาณ
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.การจัดหาพสัดุเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

 
 
 
 
รายการ 

4,371,440.00 
 
 
 
 
 

 
9 

2,794,610.32 
 
 
 
 
 

9 

ประหยัด
งบประมา
ณเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 
63.92 
 

เท่าเดิม 

/  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งานพัสดุ/
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

90. การบรหิารจดัการ
กิจการงานช่างเพื่อการ
บริการสาธารณะ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 

224,200.00 /    สามารถจัดกิจกรรมได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

กิจ 
กรรม 

-  2 +2  /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 กองช่าง 

91. จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานเอกสาร 
 
 
 

52,000.00 /    ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

หลัง - 6 +6 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 กองคลัง,งาน
กิจการสภา,

งานการ
เจ้าหน้าท่ี,งาน
พัสดุ/ส านัก

ปลัด 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

92. การบรหิารจดัการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม
งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้(ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสียภาษีทุก
ประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ,เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล,
ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

90,000.00   / ผู้ประกอบการเข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

            รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

 กองคลัง 

93. ปรับปรุงระบบบญัชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

20,000.00   / การปรับปรุงระบบบญัชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 

            รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

 กองคลัง 

94. จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 

10,000.00 /   กล้องถ่ายภาพนิ่งเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด 

1     -    1 +1  /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

95. จัดซื้อไมโครโฟนห้อง
ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

58,100.00 /   ไมโครโฟนเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ตัว     -    9 +9  /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งานกิจการ
สภา/ส านัก

ปลัดเทศบาล 

96. จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์เพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาล 

100,000.00 /   โต๊ะเอนกประสงค์เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด 

ตัว     -    40 +40  /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งานกิจการ
สภา/ส านัก

ปลัดเทศบาล 

97. จัดท า ปรับปรุงและ
ทบทวนเทศบัญญัตเิพื่อ
ควบคุมการจดัระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศ
บัญญัติอื่นท่ีไม่ใช่เทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 
 
 

10,000.00   / ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจดัท าเทศ
บัญญัตเิพิ่มขึ้น 

            ผลการด าเนินงาน
ตามเทศบญัญัติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

 งานนิติกรและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

98. อุดหนุนศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด (ศพ
ส.อ.)อ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการการบริหาร
จัดการงบประมาณเพื่อ
การปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

15,000.00      / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

บาท 15,000       คดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

99. อุดหนุนศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด (ศพ
ส.จ.)จังหวดัอุบลราชธานี
ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

40,000.00      / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

บาท 40,000         คดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

100. ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
7 วันอันตราย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถิ่น) 

80,000.00  /     จ านวนอบุัติเหตุลดลง  ครั้ง -  -   ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

    อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปีใหม่
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส านกั
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

101. ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

80,000.00 /   จ านวนอบุัติเหตุลดลง  ครั้ง -  -   ไม่มี
อุบัติ 
เหต ุ

    อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลปีใหม่
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

102. สมทบศูนย์บริการสา
ธารณภัยร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของ
อ าเภอนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

10,000.00   / ผู้ประสบภยัได้รับความ
ช่วยเหลือเพิ่มข้ึนร้อยละ
20  

            ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
บริการสาธารณภัย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

103. การบริหารจดัการ
ค่าใช้จ่ายวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 
 

58,840.00 /   ผู้ประสบภยัได้รับความ
ช่วยเหลือเพิ่มข้ึนร้อยละ
20  

รายการ - 1 +1 /    ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

104. จัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 
 
 

30,000.00 /   1.อปพร.ผู้มสี่วนร่วมเขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ20  

คน 100  100 เท่า
เดิม  

 /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

105. พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

100,000.00   / อปพร.ผู้มสี่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ20  

คน 150         ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

106. ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 

10,000.00   / อปพร.ผู้มสี่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ20  

            ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

107. ตัดชุด อปพร. ครบ
ชุด ส าหรับสมาชิกอปพร.
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

45,000.00   / ชุดอปพร.เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

            ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

108. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปีของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

50,000.00 /   อาสาสมัครมสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20  

คน   100 80  -20   /   ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณีประจ าปี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

109. สัมมนาอปพร.
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

150,000.00   / อาสาสมัครผู้มสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20  

คน 100         ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

110. ส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดพิธีชุมนุม
เดินสวนสนามเนื่องในวัน 
อปพร.(22 มี.ค.ของทุกปี) 

20,000.00 /   เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกอป
พร.เข้าร่วมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20  

 คน  - 2  +2  /    ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

111. รณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนริภัย100 
เปอร์เซ็นต์(จากการ
ประชุมประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

15,000.00 /   ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 20  

คน 100 80 20  -20  / ปริมาณคดีการไม่
ปฏิบัติตามกฎ
จราจรของ
ประชาชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

112. การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ
ของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

320,000.00 /   1.ร้อยละของ
งบประมาณที่ประหยัด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
2. วัสดุที่จัดหาเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด  
ร้อยละ90 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
รายการ  

 
320,000 

 
 

4  

 
144,955 

 
 

4  

 ประหยัด
งบประมา
ณเพิ่มข้ึน
ร้อยละ
45.31 

 
เท่าเดิม 

    -ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
 
 
 
 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

113. จัดตั้ง สมาชิก อป
พร.เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ท้องถิ่น) 

150,000.00 /   อาสาสมัครผู้มสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ20  

 คน - 30  +30 /    ปริมาณคดีใน
ชุมชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

114. จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรส์ าหรับไว้ใช้
ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา(1.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค2.
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED ขาวด า) 

21,500.00 /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เครื่อง
  

 -  2 +2   /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 กองการศึกษา 

115. อุดหนุนโรงเรียนนา
จะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ์)ปูองกัน เฝูาระวัง
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียน(จากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

5,000.00     / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

            ร้อยละของผูเ้รียน
ที่มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 90 
 
 
 

 

 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

116. อุดหนุนโรงเรียนนา
จะหลวยตามโครงการ
ปูองกัน เฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน(จากแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยโลก) 

5,000.00   / หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

            ร้อยละของผูเ้รียน
ที่มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 90 

 กองการศึกษา 

117.จัดซื้อเตียงนอนสอง
ช้ันพร้อมที่นอนครบ
ประจ าห้องวิทยุส าหรับใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่รักษา
สถานท่ีราชการ 

25,000.00 /   เตียงนอนและที่นอน
เป็นไปตามคณุสมบัติที่
ก าหนด 
 

 ชุด  - 1  +1   /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

118. บูรณการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน
เพื่อรองรับนโยบายของ
รัฐบาล/จังหวัด/อ าเภอ 

30,000.00 /    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้น 

 คน -   103 +103  /    ประชาชนพึงพอใจใน
การท างานของ
เทศบาลเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ70 

100 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

119. จัดซื้อตู้เกบ็เอกสาร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบราชการ(งาน
การศึกษา) 
 

27,000.00 /   ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

 หลัง -   5 +5  /    ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 

100 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

120. จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 

10,000.00 /   กล้องถ่ายภาพนิ่งเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด 

 เครื่อง  -  1 +1   /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 กองการศึกษา 

121. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9,900.00 /   โต๊ะหมู่บูชาเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ชุด  1 +1 /  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

122. ก่อสร้างปูาย
ประชาสมัพันธ์หน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

64,735.00 /   ปูายประชาสัมพันธ์
เป็นไปตามคณุสมบัติที่
ก าหนด  

 ปูาย -  2   +2  /   ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

100 กองช่าง 

123. จัดชื้อสแตนยืนกล่าว
รายงานและรับรายงาน 

10,000.00 /   สแตนยืนกล่าวรายงาน
และรับรายงาน เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด  

ตัว  2 +2 /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

100 งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

124. ก่อสร้างอาคารงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 

1,113,400.00 /   อาคารงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

หลัง   -  1  +1  /   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

100 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

125. กั้นห้อง
ประชาสมัพันธ์และบริการ
ข้อมูลข่าวสารพร้อม
ตกแต่ง 

72,000.00 /   ห้องท างานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

ห้อง - 1 เท่า
เดิม 

/   ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

100 งาน
ประชาสัมพันธ์/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

126. กั้นห้องผู้อ านวยการ
กองคลัง 

30,000.00 /   ห้องผู้อ านวยการกอง
คลังเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด  

 ห้อง  - 1   เท่า
เดิม 

/    ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

100 กองคลัง 

127. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 76,000.00 /   เครื่องตัดหญ้าเป็นไป
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์  

 เครื่อง  -  8  +8  /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90 

100 กองช่าง 
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ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย /) 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ 
ตัวชี้วัดที่เลือก 
(เชิงคณุภาพ) 

 
การ

เปลี่ยนแปลง
หลังสิ้นสดุ
โครงการ 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน)  

เพ่ิม/ลด 
เป็นไปตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่เป็นไป
ตาม

ตัวชี้วัด 
 

 

128. ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

98,000.00 /   อาคารเอนกประสงค์
เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง เชิง 

หลัง   -  1  +1  /   สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

70.60 กองช่าง 
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ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและชุมชนตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม วางท่อ
ระบายน้ าทางเข้าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังใหม่) 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ถนนและทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง 

สาย - 1     +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

2. ก่อสร้างเทลานคอนกรีตอาคาร
จอดรถ พร้อมวางเสาตอม่อ ยึด
โครงสร้างอาคารเดิม (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12  
และหมู่ท่ี 13 
 

ลานคอนกรีตเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

แห่ง  - 1 
 

+1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

3.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก ถนนวิเชียร หมูที่ 12 
(ผ่านการประชาคมหมูที่ 
7,8,10,11,12,และหมู่ท่ี 13 

ถนนเป็นไปตามแบบ
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

สาย - 1         
 

+1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

4. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุกถนนเวียงชัย หมู่ที่ 12 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 
 

+1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

5. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุกถนนเถาว์ถวิล หมู่ที่ 8 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 
 

+1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 หมู่ที่ 
11 (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 
7,8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

สาย - 1 
 

+1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

7. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุกถนนพลานแก้ว หมู่ที่ 10 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1     
 

+1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

8. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุกถนนห้วยโลก 1 หมู่ที่ 7 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไป
ตาม

มาตรฐาน
ที่ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

9. ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ซอยห้วย
โลก 1 (บ้านพ่อใหญ่ปรึก)หมู่ที่ 7 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

10. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู ถนนวิเชียร หมู่ที่ 8 (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13 

ทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1      
(เป็นไปตาม

มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

96.70 

11. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 7 หมู่ที่ 10 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

96.70 

12. ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน
ลูกรังด้วยหินคลุกถนนหลักเมือง หมู่
ที่ 8 (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

13. ถมดินบริเวณรอบศาลา
เอนกประสงค์ บ้านห้วยซันใต้ หมู่ที่ 
12 (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ปริมาณการถมดินเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

แห่ง - 1 +1        
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

14. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก ถนนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 
12 (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 

15. จัดซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ส าเร็จรูป) (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 
7, 8,10,11,12 และหมู่ท่ี 13) 

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(ส าเร็จรูป) เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
 

ถุง - 660 +660 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติ
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
ร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

16. อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอน้ ายืน (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 
 

เขตไฟฟูาที่ขยายเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

แห่ง - 5 +5 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

 

สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนร้อยละ 90 

100 

17. อุดหนุนส านักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 
 

เขตประปาที่ขยายเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

แห่ง - 2 +2 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

ประชาชนพึงพอใจต่อ
ปริมาณและคุณภาพ
น้ าประปาร้อยละ 91 

100 

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนชัยสุวรรณ ทางไปโรงฆ่าสัตว์ 
บ้านห้วยซันใต้หมู่ที่ 12 (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 
 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

19. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาลบ้านศรีพรหม 
หมู่ที่ 10 (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 
7, 8,10,11,12 และหมู่ท่ี 13) 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1(เป็นไป

ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

 

สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนร้อยละ 
90 

100 

20. ศึกษาดูงานการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของของ
ประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคต
ไทย 2020" 
 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน - 300 +300 
 

 -ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโครงการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งประเทศเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
 -ประชาชนเข้าใจแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 -ประชาชนมีความเข้าใจในประเด็นผลของการพัฒนา
ทางธุรกิจผลต่อชุมชนหรือพื้นท่ีจากการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

100 

21. ก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาลบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตร
อ าเภอนาจะหลวย 

ทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1   
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

 

สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชน 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

22. ก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลง
หินคลุกทางเข้าลานคัดแยกขยะ หมู่
ที่ 12 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน 

100 

23. ก่อสร้างฐานบั้งไฟ เสา คสล. ฐานบั้งไปเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

แห่ง - 1 +1(เป็นไป

ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน 

100 
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. ศึกษาดูงานนิทรรศการเกษตร
อีสานใต้หัวข้อ "เกษตรไทยสู่
อาเซียน" 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน - 50 +50  -ประชาชนได้เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 -ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและทราบถึง
ผลกระทบต่อภาคเกษตร
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพ่ิมข้ึน 
 -ประชาชนมีความรู้การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมข้ึน 

100 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อย

ละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 500 เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
วันเข้าพรรษาประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

100 

2. จัดงานประเพณี วันออกพรรษา 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 550 +50 
(ร้อยละ
9.09) 

ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
วันออกพรรษาประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

96.70 

3. จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 600 +100 
(ร้อยละ 
16.67) 

ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อย

ละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

4. จัดท าต้นเทียนพรรษา (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 500 เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
จัดท าต้นเทียนพรรษา
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

96.80 

5. จัดงานวันแม่แห่งชาติ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 200 200 เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
จัดงานวันแม่แห่งชาติประจ าปี
ของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

100 

6. จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 1,000 1,200 +200 
(ร้อยละ 
16.67) 

ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

100 

7. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 500 เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

8. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

คน 500 500 เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติต่อ
การอนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

100 

9. จัดงานประเพณีลอยกระทง(ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 600 +100 
(ร้อยละ 
16.67) 

ประชาชนมีทัศนะคติต่อ
การอนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีของประชาชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

100 

10. ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใย
ชุมชน (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 
 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

คน 60 200 +140 
(ร้อยละ 

70) 

พนักงานเทศบาลมี
ทัศนะคติท่ีดีต่อ
ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

11. จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ
ประจ าปี (บุญผะเหวด) (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 500 600 +100 
(ร้อยละ 
16.67) 

ประชาชนมีทัศนะคติต่อ
การอนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ
ประจ าปี (บุญผะเหวด)
ประจ าปีของประชาชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

100 

12. การจัดงานวันเด็ก (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

เด็กในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน       
ร้อยละ20 

คน 500 700 +200 
(ร้อยละ
28.57) 

พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
70 

100 

13. ประชุมทางวิชาการสานสัมพันธ์
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 
 
 

เด็กในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน       
ร้อยละ20 

คน 180 220 +40 
(ร้อยละ 
18.18) 

พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
70 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

14. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ผ่านการประชาคม 
หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 40 40 เท่าเดิม กรรมการฯมีความรู้
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 70 

100 

15. จัดหาอาหารเสริม (นม) (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

อาหารเสริม(นม)เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 939 990 +51 
(ร้อยละ 
5.15) 

สุขภาพเด็กได้เกณฑ์ตาม
มาตรฐานของศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 90 

100 

16. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา,จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม) (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7,8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

 -ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 - อาหารกลางวันเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 186 214 +28 
(ร้อยละ 
13.08) 

 -พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
90 
-สุขภาพเด็กได้เกณฑ์
ตามมาตรฐานของศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 90 

100 
 
 
 
 

100 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 195 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

17. ปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตรเด็กเล็กที่ผ่านการ
อบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557(ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 186 214 +28 
(ร้อยละ 
13.08) 

ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

18. จัดซื้อชุด/เครื่องแบบ/
เครื่องนุ่งห่มกันหนาวส าหรับเด็กด้อย
โอกาส (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ชุด/เครื่องแบบ/เครื่องนุ่งห่ม
กันหนาวเป็นไปตามคุณสมบัติ
ทีก่ าหนด 

คน 186 214 +28 
(ร้อยละ 
13.08) 

เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
เป็นไปตามมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาเด็ก
ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

100 

19. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องในวันครู (ผ่านการประชาคม 
หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ครูผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 

คน 15 20 +5       
(ร้อยละ

25) 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

20. ก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 
 

ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง 

สาย - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

21. อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (ผ่านการประชาคม 
หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

อาหารกลางวันเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 754 771 +17 
(ร้อยละ 
2.20) 

สุขภาพเด็กได้เกณฑ์ตาม
มาตรฐานของมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 90 

100 

22. ก่อสร้างประตูและรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ประตูและรั้วเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

แห่ง - 1 +1 
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก าหนด 

สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
 
 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

23. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 

วัสดุงานบ้านงานครัว/ถาด
หลุม ช้อน ส้อม เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 214 226 +12 
(ร้อยละ 
5.31) 

สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

96.70 

24. จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ 
ต้านยาเสพติด (ผ่านการประชาคม 
หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ประชาชนส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

ทีม 7 7 เท่าเดิม คดียาเสพติดลดลงร้อย
ละ 60 

100 

25. จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาว
คุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ทีม 7 7 เท่าเดิม คดียาเสพติดลดลงร้อย
ละ 60 

100 

26. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นนาจะหลวยสัมพันธ์ 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 

คน 124 124 เท่าเดิม คดีเก่ียวกับการทะเลาะ
วิวาทลดลงร้อยละ 60 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง

คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

27. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตรง
ตามก าหนดเวลา 

คน 740 794 +54 
(ร้อยละ 
6.80) 

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
ลดลงร้อยละ  70 

100 

28. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตรง
ตามก าหนดเวลา 

คน 116 124 +8 
(ร้อยละ 
6.45) 

ปัญหาสุขภาพผู้พิการ
ลดลงร้อยละ 70 

100 

29. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตรงตามก าหนดเวลา 

คน 19 19 เท่าเดิม ปัญหาสุขภาพผู้ปุวย
เอดส์ลดลงร้อยละ 70 

100 

30. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 740 794 +54 
(ร้อยละ 
6.80) 

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
ลดลงร้อยละ 70 

100 

31. การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

สุนัขในเขตเทศบาลต าบล   
นาจะหลวยได้รับวัคซีน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ20 

ตัว 1,500 1,500  เท่าเดิม  -ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง ร้อยละ 70         
-ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิด
จากสุนัขกัดลดลงร้อยละ 
70 

75 
 

75 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิง
คุณภาพ) 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

32. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)ตามโครงการการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ประชาชนได้รับบริการเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 

คน 105 105 เท่าเดิม  -ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงร้อยละ 
70 
 -ปริมาณผู้ปุวยที่เข้า
รักษาในโรงพยาบาล
ลดลงร้อยละ 70 

65 
 
 

45 

33. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามัญประจ าบ้าน) 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

วัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์(ยาสามัญประจ า
บ้าน)เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 

รายการ 25 25 เท่าเดิม  -ปริมาณผู้ปุวยที่เข้า
รักษาในโรงพยาบาล
ลดลงร้อยละ 70 
 -ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงร้อยละ 
70 

100 
 
 

100 

34. จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
มากขึ้นร้อยละ 10 

คน 7,473 7,466 -7 
(ร้อยละ
0.09) 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงร้อยละ 
70 

                                     
100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

35. จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

วัสดุกีฬาเป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

หมู่บ้าน 6 6 เท่าเดิม สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 90 

100 

36. จัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษาเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

คน 214 226 +12 
(ร้อยละ 
5.31) 

พัฒนาการของเด็กเป็นไป
ตามมาตรฐานของการ
จัดการเรียนรู้ 
แก่เด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

100 

37. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านการศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านการศึกษาเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ปูาย - 2 +2 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 90 

100 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

ต้น 1,706 900 -806 
(ร้อยละ 
89.56) 

ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ปุาไม้เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 70 

100 

2. ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายใน
เขตเทศบาล 

การปรับภูมิทัศน์เป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด 

แห่ง 1 1 เท่าเดิม ประชาชนเข้าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

97.50 

3. ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิ
ทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

ชุมชน 6 6 เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการจัดกิจกรรม 
ปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 70 

100 

4. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับ
พนักงานเก็บขยะ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

วัสดุเครื่องแต่งกายเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

รายการ 5 5 เท่าเดิม ปริมาณขยะตกค้างชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

97.50 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

5. จ้างเหมาฝังกลบขยะ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 
 
 

การฝังกลบขยะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ตัน/วัน 6-8 ตัน 6-8 ตัน เท่าเดิม ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

100 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา
เทศบาล (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 
7, 8,10,11,12 และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 165 144 -21 
(ร้อยละ 
14.58) 

ปริมาณปัญหาและประเด็น
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
70 

100 

2. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และ แผนการด าเนินงาน) 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

กรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 48 66 +22 
(ร้อยละ
33.33) 

 -จัดท าแผนพัฒนาเป็นไป
ตามก าหนดเวลาและ
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 70                    
-ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
70 

93.30 
 
 
 

93.30 
 

3. จัดท าติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

กรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 15 30 +15 
(ร้อยละ 

50) 

 -ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 
 -ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

100 
 
 
 
 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

4. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

ครัวเรือนได้รับการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มข้ึน       
ร้อยละ 10 

ครัวเรือน 1,100 987 -113 
(ร้อยละ 
11.45) 

 -จัดเก็บข้อมูลเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 
 -ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
70 

100 
 
 

100 

5. จัดท าแผนชุมชน (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

กรรมการชุมชนประชาชน ผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 322 400 +78 
(ร้อยละ
19.50) 

 -จัดท าแผนชุมชนเป็นไป
ตามก าหนดเวลาและ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 
70 
 -น าโครงการในแผนชุมชน
ไปบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

100 
 
 
 

100 

6. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระ
ประมุขของชาติ(ตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ) (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ท่ี 7, 8,10,11,12 และ
หมู่ที่ 13) 

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 

คน 500 454 -46 
(ร้อยละ
9.20) 

ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

7. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาจะหลวยตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเนื่องในงานวันรัฐพิธี (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

หน่วยงานรับการอุดหนุน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท - 10,000 +10,000 
(ร้อยละ
100) 

ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ของอ าเภอนาจะหลวย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

93.30 

8. อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อ.) 
อ าเภอนาจะหลวยตามโครงการการ
บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

หน่วยงานรับการอุดหนุน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท - 15,000 +15,000 
(ร้อยละ
100) 

คดีเก่ียวกับยาเสพติดลดลง
ร้อยละ 70 

96.70 

9. อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.จ.) 
จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

หน่วยงานรับการอุดหนุน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 40,000 40,000 เท่าเดิม คดีเก่ียวกับยาเสพติดลดลง
ร้อยละ 70 

80 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุด

โครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

10. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ
จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา
ของจังหวัดอุบลราชธานี (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

หน่วยงานรับการอุดหนุน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 50,000 30,000 -20,000 
(ร้อยละ
66.67) 

ทัศนะคติของประชาชนต่อ
โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาของจังหวัด
อุบลราชธานีเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

100 

11. อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลโนนสมบูรณ์ตามโครงการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างระดับอ าเภออ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี (ผา่น
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

หน่วยงานรับการอุดหนุน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท 30,000 30,000  เท่าเดิม ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
โครงการอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
สมบูรณ์ตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี เพิ่มข้ึนร้อยละ 
70 

90 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

12. อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

หน่วยงานรับการอุดหนุน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

บาท - 30,000 +30,000 
(ร้อยละ
100) 

ทัศนะคติของประชาชนต่อ
โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริเฉลิมพระ
เกียรติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

86.70 

13. สนับสนุนทุนการศึกษาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

บุคลากรที่ได้รับทุนมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ประเมิน 

คน 8 6 -2 
(ร้อยละ   
33.33) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

14. จัดงานวันเทศบาล (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 130 116 -14 
(ร้อยละ 
12.07) 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้บริการของเทศบาล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

15. จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อ
ใช้ในกิจการเทศบาล (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

พวงมาลา พวงมาลัย และ        
ช่อดอกไม้เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ครั้ง 2 2 เท่าเดิม ทัศนะคติท่ีดีของประชาชน
ต่อเทศบาลเพิ่มข้ึนร้อยละ 
80 

100 

16. เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

การส่งเงินบ ารุงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

บาท 136,100 
 

38,693.93 -97,406.07 
 

 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

17. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ งานช่าง 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

สามารถจัดกิจกรรมได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 

รายการ - 2 +2 
(ร้อยละ
100) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

18. จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
การด าเนินงานของเทศบาล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 100 2,000 +1,900 
(ร้อยละ 

95) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

19. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
บริการด้านโทรคมนาคม (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

อินเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

รายการ 2 2 เท่าเดิม ประชาชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80 

100 

20. จ้างเหมาบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

การจ้างเหมาบริการเป็นไป
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

ครั้ง 2 2 เท่าเดิม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

21.  ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 

อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ20 
 

ครั้ง - 1 +1  
(ร้อยละ
100) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
 

100 

22. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือบริการ
ประชาชน (ผ่านการประชาคม หมู่
ที่ 7, 8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ฉบับ 730 730 เท่าเดิม ประชาชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

23. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ประเภทวัสดุที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่บริการประชาชน (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

วัสดุเป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 

รายการ 20 48 +28 
(ร้อยละ 
58.33) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

24. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์กิจการเทศบาล 
(ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 7, 
8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 

การซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ครั้ง - 12 +12 
(ร้อยละ
100) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

25. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการ
รับรองและพิธีการ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประหยัดค่าใช้จ่าย
งบประมาณได้ร้อยละ 3 

บาท 207,000 61,340  
-145,660 
(ร้อยละ 
70.37) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

26. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

บุคลากรได้รับสวัสดิการครบ
ตามสิทธิ 

คน 130 129 -1 
(ร้อยละ
0.78) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงปริมาณ) หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

27. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประหยัดค่าใช้จ่าย
งบประมาณได้ร้อยละ 3 

บาท 905,000 772,562.61 -132,437.39 
(ร้อยละ 
14.63) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

95 

28. เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรเพ่ือ
การบริการประชาชน (เงินส ารอง
จ่าย ,เงินช าระหนี้เงินกู้) (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7,8,10,11,12 และ 
หมู่ที่ 13) 

ประหยัดค่าใช้จ่าย
งบประมาณได้ร้อยละ3 

บาท 958,050 808,417.97 -149,632 
(ร้อยละ 
15.62) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

 100 

29. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ด้านบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุง
เป็นไปตามแบบก่อสร้าง 

ครั้ง - 4 +4 
(ร้อยละ 
100) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

30. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเป็นไป
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

หลัง - 2 +2 

(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

100 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 212 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
 
 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

31. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

เครื่อง - 2 +2 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

100  

32. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ส าหรับใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ 

เครื่องปริ้นเตอร์เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

เครื่อง - 1 +1 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

100 

33. จัดซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์ส าหรับ
ใช้ในกิจการเทศบาล 

ผ้าคลุมเต็นท์เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ผืน - 4 +4 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

มีประชาชนใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 

34. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
ส าหรับใช้ในกิจการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 

เครื่อง 1 2 +1 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

90 
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ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

35. จัดซื้อโต๊ะประจ าห้องประชุม
เทศบาลต าบล นาจะหลวย 

โต๊ะเป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 

ตัว - 12 +12
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

100 

36. กั้นห้อง ภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ให้เป็นสัดส่วน 
 

การก้ันห้องเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 

ห้อง - 3 +3   
(เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

100 

37. จัดท าเทศบัญญัติ (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
เทศบัญญัติอ่ืนที่ไม่ใช่เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
การจัดท าเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ10 

ราย 50 50 เท่าเดิม ผลการด าเนินงานตามเทศ
บัญญัติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

78.91 

38. จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
บริการงานทะเบียนราษฎร 

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น เป็นไป
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

เครื่อง - 1 +1 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

39. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

คน 100 100  เท่าเดิม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

40. พัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ20 

คน  - 150 +150 
(ร้อยละ
100) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

41. ศูนย์บริการสาธารณภัยร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
อ าเภอ นาจะหลวย (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

อปท. 7 3 -4 
(ร้อยละ 
57.14) 

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการสาธารณภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

42. การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีประจ าปีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (ผ่าน
การประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

อาสาสมัครผู้มีส่วนร่วม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

คน 300 500 +200 
(ร้อยละ

40) 

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณี
ประจ าปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

43. รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (ผ่านการ
ประชาคม หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 
และหมู่ท่ี 13) 
 

ผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 คน  - 100 +100 
(ร้อยละ
100) 

ปริมาณคดีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจรของประชาชน
ลดลงร้อยละ 90 

100 

44. สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย (ผ่านการประชาคม 
หมู่ที่ 7, 8,10,11,12 และหมู่ที่ 13) 
 

อาสาสมัครผู้มีส่วนร่วม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

คน 80 100 +20 
(ร้อยละ

20) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

45. จัดซื้อครุฑตราแผ่นดินของไทย
พร้อมติดตั้ง 

ครุฑตราแผ่นดินเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ตัว - 1 +1 
(เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่
ก าหนด) 

 -ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 
 -ภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยน่าชมน่า
มองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 

100 
 
 
 

100 

46. ส่งรอยยิ้มถึงบ้านเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(เทศบาลบริการ
ประชาชน) 
 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 

คน 1,159 764 -395 
(ร้อยละ
51.70) 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

100 

47.ตัดชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับ
สมาชิก อปพร.สังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(ผ่านการประชาคม   
หมู่ที่ 7,8,10,11,12,และหมูที่ 13) 

 

ชุดอปพร.เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

ชุด 30 30 เท่าเดิม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

96.70 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เลือก(เชิงคุณภาพ) 
การเปลี่ยนแปลงหลัง

สิ้นสุดโครงการ(ร้อยละ) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

48.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง (ผ่านการประชาคม 
หมู่ที่ 7,8,10,11,12และหมู่ที่ 13 
 

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ชุด 9 9 เท่าเดิม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 

49.ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่7 วัน
อันตราย (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 
7, 8,10,11,12 และหมู่ท่ี 13) 

จ านวนอุบัติเหตุลดลง ครั้ง 
- 

 

- 

 

ไม่มี
อุบัติเหตุ 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90 

100 

50. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย (ผ่านการประชาคม หมู่ที่ 
7, 8,10,11,12 และหมู่ท่ี 13) 
 

จ านวนอุบัติเหตุลดลง ครั้ง 

- 

 

- 

 

ไม่มี
อุบัติเหตุ 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ
สงกรานต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

100 
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2. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557-2560 

ตารางสรุปปัญหาข้อเสนอแนะจากรายการการติดตามประเมินผล 
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1 ให้เทศบาลต าบลนาจะหลวยจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน   
ทุกเดือน  

- 

2 เทศบาลต าบลนาจะหลวยขาดการบริหารจัดการด้านขยะ  
เก็บขยะไม่ทั่วถึงท าให้ขยะล้นถังและเทศบาลไม่มีถังขยะ
ที่แยกประเภท 

1.โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  จ านวน 9 คน งบประมาณด าเนินการ 
973,200 บาท/ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

3 เทศบาลต าบลนาจะหลวยไม่มีความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนจะเน้นในการจัดงานในด้านกิจกรรมที่
ไม่เป็นประโยชน์ 

- 

4 อยากให้เทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่อมบ ารุงถนนตาม
เส้น ต่าง ๆที่เป็นหลุมเพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคันดินข้างล าห้วยซัน 
ถนนสุขาภิบาล 2 หมูที่ 13 งบประมาณ
ด าเนินการ 748,125 บาท /ด าเนินการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนน
สุขาภิบาล1 หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้ 
งบประมาณด าเนินการ 51,000 บาท /
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนน
วิเศษโกสินทร์ หมู่ที่10งบประมาณด าเนินการ 
45,000 บาท /ด าเนินการ           ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนน
พิรุณ  หมู่ที่12งบประมาณด าเนินการ 70,000 
บาท /ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุกถนน
วิสูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที่12 บ้านห้วยซันใต้
งบประมาณด าเนินการ 51,000 บาท /
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

5 เทศบาลต าบลนาจะหลวยขาดการดูแลไฟฟูาส่องสว่างบน
ถนนสาธารณะควรจัดท าซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างให้ทั่วถึง 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวยได้ด าเนินการซ่อมแซม
และติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในเขตเทศบาล โดย
ใช้งบประมาณในหมวดค่าวัสดุไฟูฟูาและวิทยุ/
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 219 
 

      
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการแก้ไขปัญหา 

6 ถังขยะไม่เพียงพอต่อประชาชน  1.โครงการจัดซื้อถังขยะ งบประมาณด าเนินการ 
99,750 บาท/ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

7 เทศบาลต าบลนาจะหลวยควรท าคลองระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาลเพื่อปูองกันน้ าท่วม 

1.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ ารูปตัวยูซอย
วิสูตรโยธาภิบาล1 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่7 (จาก
การประชุมประชาคมในระดับท้องถิ่นและจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก)งบประมาณ
ด าเนินการ 590,000 บาท /ด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่10 งบประมาณด าเนินการ 542,000 บาท /
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ      พ.ศ. 2559 
3.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่11 งบประมาณด าเนินการ 305,000 บาท /
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 

8 ให้เทศบาลต าบลนาจะหลวยท าการซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นเพราะช ารุดทรุดโทรมมาก อาจท าให้เกิดอันตรายแก่
เด็กได้ 

โครงการบรรจุเข้าในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.    
(2561-2564) 

9 ให้เทศบาลต าบลนาจะหลวยท าการซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลงักายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด้วย 
 

1.โครงการซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยงบประมาณด าเนินการ 52,000 
บาท /ด าเนินการ ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 

10 ถนนภายในเขตเทศบาลไม่มีการปรับปรุง ซ่อมแซม - 
11 การพัฒนาถนน คลอง มีน้อยมาก - 
12 การปรับปรุงภูมิทัศน์ปีหนึ่งมีสองครั้งน้อยเกินไป 1.โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์

เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ
ด าเนินการ 35,000 บาทด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 
2.โครงการชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ
ด าเนินการ 35,000 บาทด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 
3.โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขต
เทศบาล งบประมาณด าเนินการ 20,000 บาท/
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 
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ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
13 การแก้ไขปัญหาของเทศบาลท าไม่ดีพอ  
14 อยากให้เทศบาลต าบลนาจะหลวยท าโครงการตามที่

ประชาชนหรือตามการประชาคมไม่ใช่ท าเองยกตัวอย่าง
ถนนข้า วัดศรีพรหมมันไม่จ าเป็น ต้องท าท่ีจ าเป็นที่สุด 
 

 

15 ให้เทศบาลขุดลอกคลองระบายน้ า   



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี หน้า 221 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
วิสัยทัศน์ :  
ประเทศมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

•การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับท้ังระดับประเทศสังคมหมู่บ้านครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 

•ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนาไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

•สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพ่ือพัฒนาประเทศหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

•ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 •ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหารพลังงานและสร้างความมั่นคง “ประเทศมี
ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 •ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 •เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิตการค้าการลงทุนและการทาธุรกิจมีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 •ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการ
เงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 •การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 •การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 •มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 •ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ยุทธศาสตร์ที่๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 
           สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่๙ : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบแนวคิดและหลักการ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ประเทศไทยจะยังคง ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ท า
ให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

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

          กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมาย 
  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  
 2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศ รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
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ภูมิภาคสู่ความเป็น ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 3. เปูาหมาย   
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 5.0 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GNP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี 3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 
2.5 ต่อปี 4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ   ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ    การ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย อย่างมี
คุณภาพ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic  Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการทาง
สังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
          3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1) รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม        
มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา  
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
         1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดย
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
         1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย  
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           1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรม ดิจิตอล  
           1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและ ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิต  ในภูมิภาคอาเซียน  
           1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม  เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลงสู่ระดับ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริม  การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนและ บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง 
ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กัน เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของ
การ ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุม กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการ ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและ ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง
ระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ 
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง   
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด้านการค้า การลงทุน เช่น โลจิสติกส์  และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 225 
 

สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการ   ใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และ กิจการเพื่อสังคม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
          2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ        อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน 
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง 
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  
           2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability)  2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดย การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน เก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน      ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ เรียนรู้  
 2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์         เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร 
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพ ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการ  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
ทั้งในด้านศูนย์กลาง บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub)     เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน  
 2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ      
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก   
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ   
เพ่ือขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 226 
 

3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง 
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการ
ผลิต  ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการ ผลิต  
          3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย 1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค   ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศั ย
แห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาหมู่บ้านแออัดในเมือง โดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน  3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  
 3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน         
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบ       
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง ด้วยการผลักดันพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการ      
มีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายปุาหมู่บ้าน 
กฎหมายภาษี มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ 
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อ ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา  
 4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า   
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ 
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวก ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
          4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญ กับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ 
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ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ   
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ  
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับ ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง 
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ 
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้    
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ   
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน    
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน              
ที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความ 
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ า ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความ ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
หมู่บ้าน บริหาร จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของ ประชาชน  
          5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี 
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่หมู่บ้านหรือสังคมที่ปราศจากขยะ (Zero Waste Society) ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น    
การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า  
เป็นต้น  
          5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ 
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรั บ
ระบบ สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศ ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
          5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้ มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่ง
สู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
          5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท   การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ   อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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            5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ  
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เ พ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม  
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อกา ร
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันน้ าท่วม วางแผน ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ โดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต  
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
          6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้า ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน 
และคดีที่ประชาชน ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
          6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ 
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง  
          6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือ  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ 
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ
คณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ 
ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและ เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf  
     1.3 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
         1.3.1แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวน
ใหม่ (รอบปี 2560) 

1.วิสัยทัศน์ 
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

2.พันธกิจ 
     1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี 
    2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 229 
 

    3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจหมู่บ้าน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
การค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 
        3.เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องทาง การตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านในแหล่งท่องเที่ยว 
 3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) 
ที่มีประสิทธิภาพ 
       4.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพ่ิมข้ึน เปูาหมาย 4 ปี 400  ก.ก. ต่อไร่ 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาการท่องเที่ยว เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เปูาหมายรวม 
4 ปีขยายตัว ร้อยละ 8 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 

     6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เพ่ิมข้ึนเปูาหมายรวม 
4ปีร้อยละ12 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้า 

ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

       1.4.1 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ทบทวนใหม่ (รอบปี 60) 

1. วิสัยทัศน์ 
  “ หมู่บ้านเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่  ประตูการค้า  การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ ” 
2. พันธกิจ 
  1. ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน 
  3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม 

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

     1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว 
การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมสถาบนครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน  
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
 7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
 9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 
 10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
 14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
 15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษา  สุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสถาบันครอบครัวให้มความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบหมู่บ้าน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
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แนวทางท่ี 3 สงเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

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

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

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

                 และภูมปิัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       1.4.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอนาจะหลวย(4  ปี พ.ศ. 2560 – 2563) 
 ค าขวัญอ าเภอ 
 “นาจะหลวย รวยน้ าใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่าเทพเจ้าภูหมากจอง 
 วิสัยทัศน์(Vision)   
 “ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
 พันธกิจ (Mission) 

1.ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี 
2.พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 
3.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 
4.ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  กลยุทธ์ที่  ๑  วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง 
  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมด้านอาชีพให้เกษตรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
  กลยุทธ์ที่  ๔  จัดให้มีสถานพยาบาลเพ่ือให้บริการอย่างทั่วถึง 
  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะและที่ออกก าลังกายในพ้ืน 
 เป้าประสงค์   

1)  ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
  2)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม 
  3) ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพทั่วถึง มีสุขภาพเข็งแรง 
 ตัวช้ีวัด 

1)  ร้อยละของประชากรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2)  ร้อยละของประชานที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3)  ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง 
 เป้าประสงค์   

1)  ผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญทั้งพืชและสัตว์มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด 
  2)  สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  3)  ผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญทั้งพืชและสัตว์คุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด 
 ตัวช้ีวัด 

1)  ร้อยละของครัวเรือนเกษตรเปูาหมายที่การพัฒนาการเกษตรแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 

2)  ร้อยละของสินค้าทางเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
3)  ร้อยละของครัวเรือนเกษตรเปูาหมายที่การพัฒนาการเกษตร แนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

               พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ 
  กลยุทธ์ที่ 3๓  ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เป้าประสงค์   
1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร 

  2)  สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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  3)  การบริหารจัดการน้ าและดินอย่างเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด 

1)  ร้อยละของครัวเรือนเกษตรเปูาหมายที่การพัฒนาการเกษตรแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
              พอเพียง 

3)  ร้อยละของสินค้าทางการเกษตรได้รับการยอมรับ 
4)  ร้อยละของพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมีการบริหารจัดการดินและน้ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  2  จัดระเบียบชี้วัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะให้ชัดเจน 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์   
1)  มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 

  2)  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาการ บุกรุกท่ีสาธารณะ 
  3)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟุ 
 ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีสาธารณะ 
3)  ร้อยละของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

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

2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 

4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประชาชน 
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เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 

1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟูา
ทั่วถงึ มีการขยายเขตระบบประปาท่ัวถึง มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพ
การเกษตรชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูล                   
การจัดการขยะ 

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ิมข้ึน 

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ า  

ขยายเขตระบบไฟฟูาขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟูาทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง  
มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
ทางระบายน้ า 

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

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูา
แรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟูาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการทีส่อดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี:  

ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน  

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร  
มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ส่งเสริมศักยภาพการเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

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

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่ม
อาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพ่ิมขึ้น 

2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพิ่มข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
และแหล่งน้ าเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตาม แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี:  

ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

สนับสนุนสวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน  
เป้าประสงค์ ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

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

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

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

3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

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

3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

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

3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันรักษาโรคเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองการศึกษา: กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

การจัดการขยะ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

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

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

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

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

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

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

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา      
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง :กองคลัง :กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการปูองกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง รักษา บ าบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 

6.3 เพ่ิมศักยภาพการปูองกันภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล  
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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2.3จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 - เทศบาลต้าบลนาจะหลวย เป็นองค์กรรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สร้างเมือง 
น่าอยู่ สนับสนุนให้มีสังคมชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้ประชาชนร่วมพัฒนา
เทศบาลของตน ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ 

- ตั้งเปูาหมายชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - จัดภารกิจของเทศบาลที่มีอยู่ให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 - บริหารจัดการทรัพยากรทีม่ีจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

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

3. ประชาชนผู้รับบริการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย  

      - ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 
      - หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
               -  เทศบาลต าบลนาจะหลวยจัดระบบฐานข้อมูล เป็นผู้สนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงกับ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564): 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน/การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการขนส่ง 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล: 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ/ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  

ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564): 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน/การสร้าง  

          มูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล: 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564): 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน/      

          การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล: 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ  

          ของรัฐ/การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ/ระบบการออมและระบบสวัสดิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564): 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล: 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ  

          อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564): 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล: 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ  

          ของรัฐ/ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาล และการปูองกัน  

          ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีความเชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564): 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล: 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ  

          ของรัฐ/การจัดระเบียบสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
31. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในอนาคต เกิดจาก

สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนท าให้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวิเคร าะห์
ศักยภาพของเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยสรุป ดังนี้ 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
 

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

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

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

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผล
ต่อการด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
    1.2 ภายในปี 2561 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการ
เลือกตั้ง 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
4. นโยบายรัฐบาล 
   4.1 นโยบายการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
   4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      - ค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาท 
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
      - มาตรการปูองกันการคอรัปชั่นและการทุจริต 
   4.3 ยกระดับราคาสนิค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้
จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 

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

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆและให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 249 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.         แบบ ยท.01 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (พ.ศ.2559-2563)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
ด้านการจัดการสิง่ปฏิกลูการจัดการ
ขยะ 
 

การบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

การพฒันาโครงการ
พ้ืนฐานและระบบโล
จิสสติกส์ 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยวีจิยัและ
นวตักรรม 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับความ
พอใจภาพรวมการพฒันาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 12 

การพฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพมนุษย ์

การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เล่ือมล ้าในสงัคม 

การสร้างความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

การเติบโตท่ีเป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ความมัน่คง 

ยทุธศาสตร์ปรับสมดุลและพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

การพฒันาภาคเมือง
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด พฒันาคุณภาพและเพ่ิมมลูคา้ขา้วหอมมะลิสู่ความตอ้งการของตลาด พฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐานและย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและ
การคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น 

พฒันาระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการธุรกิจการคา้และการเพ่ิมมลูค่า 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.การพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีและ        
การเสรมิสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 

2.การสง่เสรมิการค้า การลงทุน และ           
การท่องเที่ยว 

3.การพฒันาการเกษตรและ                        
การแปรรปูสินค้าเกษตร 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสรมิสร้างและรกัษาความ
มั่นคง 

6.การพฒันาระบบบรหิารงาน        
แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต      
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิต 

3.การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน    
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

7.การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพฒันาด้านเศรษฐกจิ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

3.การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 4.การพฒันาด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.การพฒันาด้านการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

6.การพฒันาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

เป้าประสงค์ 

เทศบาลมีการสง่เสรมิและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรมกีารอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการ
สหกรณ์สง่เสรมิศักยภาพการเกษตร
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิชุมชน
ยกระดับคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รบั
การพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
ประชาชนได้รับการสง่เสรมิ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลจัดสวัสดิการสงัคม
สงเคราะห์และพฒันาสุขอนามัย
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

ประชาชนผูบ้ริการมรีะดับความ
พอใจภาพรวมการพฒันาด้านการ
บรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดเีพิ่มข้ึน 
 

เทศบาลมีระบบผงัเมอืงที่ดี ระบบจราจรที่ดี 
ระบบระบายน้ าได้มาตรฐานมีการขยายเขต
ระบบไฟฟูาทั่วถึง มีการขยายเขตระบบ
ประปาทั่วถึง มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
เพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยทุธศาสตร์ความมัน่คง ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

ยทุธศาสตร์การสร้างการเติบโตคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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แบบ ยท.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

กลยุทธ์ 

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

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

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

4.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักใน
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
4.2 พัฒนาและสง่เสรมิบริการ               
ก าจัดขยะมลูฝอย 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กรทุก
ภาคส่วน 
5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กร ให้มีขีดความสามารถ 
ในการบริการประชาชน 

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

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
โครงการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

แผนงาน
การศึกษา 
 
 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์
 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 

แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

แผนงานสถิติ
และวิชาการ 
 
 

แผนงานงบ
กลาง 
 
 

แผนงานรกัษา
ความสงบ 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์                                 แบบ ยท.02 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยStrategy Map 

 

-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 
 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อปี
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
อย่างถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลเพิม่ขึ้น
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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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสง่เสรมิการค้า  
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เทศบาลมีระบบผงัเมอืงที่ดี 
ระบบจราจรที่ดี  ระบบ
ระบายน้ าได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟูา
ทั่วถึง มีการขยายเขตระบบ
ประปาทั่วถึงมีแหลง่น้ าเพื่อ
การเกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 

-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 
(ส าเร็จรูป) เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดร้อยละ100 
 -สอดคลอ้งกบัความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

1.ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11 
 
 
 
2.ก่อสร้ างวางท่อระบายน้ า  คสล . 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 
 
 
 
3. จัดซื้อแอสฟัลท์ติก 
 
 
 
 
 
 
 
4.ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพักถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่7 
 
5.ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์ติก    
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่11 
 
 
6.ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 

-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนคันดินเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ
100  
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

7.ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชน
ห้วยโลก  ชุมชนห้วยโลก    หมูที่ 7 
 
 
 
8.ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพักถนนสุภาภิบาล 1 ชุมชนหลัก
เมือง หมูที่ 8 
 
 
 
9.ก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยพอ่ใหญ่ ล.เจรญิ 
 
 
 
 
10.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่8   
 
 
 
11ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11.     
 
 
12.ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
ชุมชนหลักเมือง   หมู่ที่ 8   

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 

-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 

 13.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัย
สุวรรณชุมชนห้วยซันเหนอื หมูที่ 13 
 
 
 
 
14.ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1
ชุมชนศรีพรหม   หมู่ที่ 10   
 
 
 
15.ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12
ชุมชนหลักเมือง   หมู่ที่ 8 
 
  
 
16.ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนกิ่งพงษ์ษา ชุมชน
หลักเมือง 
 
 
 
17.ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11 
 
 
18.ลอกท าความสะอาดคลองและท่อ
ระบายน้ าในเขตชุมชนหลักเมือง      
หมู่ที่ 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 

-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1     
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  
 
 
 
20.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
วิสูตรโยธาภิบลา 6 ชุมชนห้วยซันใต ้ 
หมู่ที ่12  
 
 
21.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3 
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  
 
 
 
22.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
สุขาภิบาล 1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
 
 
 
 
23.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
ศรีมัน ชุมชนศรีพรหม หมูท่ี่ 10  
 
 
 
24.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 4 ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 
12 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมูท่ี่ 13 
 
 
 
26.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1    
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  
 
 
27.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิเศษ
โกสินทร ์ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 
 
 
 
28.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.   
ถนนห้วยโลก 2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 
 
 
 
29.ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุก 
ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชนห้วยซันใต้    
หมู่ที1่2 
 
 
30.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมูท่ี่ 13              

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

-ลานคอนกรีตบริเวณศาลา
กลางบ้านเป็นไปตามมรตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ลานคอนกรีตบริเวณศาลา
กลางบ้านเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

31.เทลานคอนกรีตศาลากลางบ้าน 
บ้านศรีพรหม หมูที่ 10  
 
 
 
 
32.ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีตถนนวิสูตรโยธาภิบาล 5       
ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  
  
 
33.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร ์ 
ชุมชนศรีพรหม   หมู่ที่ 10  
 
 
 
34.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
 
 
 
35.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
 
 
 
36.เทลานคอนกรีตบริเวณศากลางบ้าน 
ชุมชนห้วยซันใต ้
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

-ห้องน้ าเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 
38.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
 
 
 
39.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ทัง้สองข้างทางถนนกลาง
เมือง ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11  
 
 
 
40.ก่อสร้างรางระบายน้้าจากหน้า
เทศบาลต้าบลนาจะหลวยหลงัเก่าถึง
ถนนเถาว์ถวิล ชุมชนกลางเมือง 
 
 
 
41.ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 
 

100 
 

90 
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90 
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90 
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90 
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90 
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90 
 
 

100 
 
 

90 
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90 
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90 
 
 

100 
 

90 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 

90 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

 

-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.ก่อสร้างผิวจราจร คสล.          
ถนนสุขาภิ บาล2 ชุมชนห้วยซันเหนือ 
หมู่ที่ 13  
 
 
43.ก่อสร้างผิวจราจร คสล.             
ถนนขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซันใต้     
หมู่ที่ 12 
 
 
44.ขยายถนนกลางเมอืง ถึง วัดป่า    
นาจะหลวย 
 
 
 
45.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่ 8 
 
 
 
46.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.   
ถนนสันติราษฏร ์ชุมชนหลักเมือง    
หมู่ที ่8  
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

 

     ยท 03 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 260 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 
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90 
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90 
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90 
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90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

90 

100 
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90 
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90 
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90 
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90 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 

-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วย
โลก ชุมชนห้วยโลก   หมู่ที ่7 
 
 
 
48.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนพิรุณ 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
49.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนพิรุณ 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
 
 
 
50.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11 
ชุมชนห้วยโลก หมูท่ี่ 7 
 
 
 
51.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนน
ห้วยซันใต ้ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  
 
 
 
 
52.ก่อสร้างคลองระบายน้ ารปูตัวยูถนน
วิเชียร ชุมชนหลักเมือง  หมูท่ี่ 8  
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 
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90 
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90 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 

-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

53.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยโลก 2      
ชุมชนห้วยโลก หมูท่ี่ 7  
 
 
 
54.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.   
ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่
ที่ 12  
 
 
 
55.ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 16 ชุมชนหลักเมือง        
หมู่ที่ 8  
 
 
56.ก่อสร้างผิวจราจร คสล.          
ถนนหลักเมือง ชุมชนหลักเมือง       
หมู่ที่ 8  
 
 
57.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
 
 
 
 
58. 61.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร ์ชุมชน
ห้วยโลก    หมู่ที่ 7 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 
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90 
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90 
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90 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 

-ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
--ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง  
ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง  ร้อยละ
100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-อาคารเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
-อุปกรณ์ เครื่องเล่นเป็นไปตาม
รายการที่ซ่อมแซมร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.ก่อสร้างผิวจราจร คสล.          
ถนนหลักเมือง ชุมชนหลักเมือง       
หมู่ที่ 8  
 
 
60.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 
ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
 
 
 
61.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร ์ชุมชน
ห้วยโลก    หมู่ที่ 7 
 
 
 
62.ก่อสร้างปรับปรงุตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
63.ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นเกณฑ์วัดศรพีรหม 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

     ยท 03 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 263 
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทาง 

การพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุ 
รักษา อาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

-โรงฆ่าสัตว์เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
-เนื้อสัตว์มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ90- 
-การส ารวจและออกแบบเพือ่
ปรับปรงุ ภูมิทัศน์ถนนวิสูตร
โยธาภิบาลได้มาตรฐานรอ้ยละ  
100      
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.ปรับปรงุโรงฆ่าสัตว์ 
 
 
 
 
65.จ้างส ารวจและออกแบบโครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบัแนวทาง 
การพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.2ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะ 

100 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 

90 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

-เขตไฟฟูาที่ขยายเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
 

1.อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอน้ ายืนตามโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และระบบไฟฟูาสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

    1.3 ก่อสร้างขยายเขตประปา 100 
 

80 
 
 

 

100 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 

80 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 80 

 
 

-เขตประปาที่ขยายเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
-ประชาชนพึงพอใจตอ่ปริมาณและ
คุณภาพน้ าประปาเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.อุดหนุนส านักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเดชอุดมตามโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา
ภายในเขตเทศบาลต าบล           
นาจะหลวย 

กองช่าง 
 

 

    1.4 จัดหาแหลง่น้ าเพือ่การ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร 

100 
 

70 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

 

100 
 

70 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 

70 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 

70 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ลอกคลองเป็นไปตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่ก าหนด    
ร้อยละ 100 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-เข่ือนปูองกันตลิ่ง เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

1.ขุดลอกคลองระบายน้้ารอ่งซัน 
(ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
2.ขุดลอกล าห้วยซัน 
พร้อมเข่ือนปูองกันตลิ่ง จากถนน
สุขาภิบาล 2-ถนนวิเชียร  หมู่ที่ 12 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัระดบัแนวทาง 
การพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    1.4 จัดหาแหลง่น้ าเพือ่การ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร 

100 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

100 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

100 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

100 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฝายเก็บกักน้ าเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
ปริมาณน้ าเพียงพอตอ่ความต้องการ
ใช้น้ าของประชาชนเพิ่มข้ึน       
ร้อยละ 80 
-คลองสง่น้ าเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความ 
ต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

-ฝายเก็บกกัน้ าเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ าของประชาชนเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ขุดลอกล าห้วยซันตอนบนพรอ้ม
ก่อสร้างฝายเกบ็กักน้ า จากถนน
นิเวศน-์วัดปุาโนนนิเวศน์ หมู่ที่ 13  
 
4.ก่อสร้างคลองสง่น้ า 
จากถนนเถาว์ถวิลย์ –ล าห้วยซัน 
 
 
 
5.ก่อสร้างฝายเกบ็กักน้ าล าห้วยโลก
ตอนบนช่วงถนนพลาญแก้ว-ร่อง
แทน 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสง่เสรมิการค้า  
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการ
เกษตรและการ
แปรรปูสินค้า
เกษตร 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การวางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

เทศบาลมีการสง่เสรมิและ
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรมีการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพและสนบัสนุน
เศรษฐกจิชุมชนด้วยวิธีการ
สหกรณ์สง่เสรมิศักยภาพ
การเกษตรชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกจิชุมชน
ยกระดับคุณภาพการบริการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

2.1 ส่งเสริมและเพิ่มผลผลิต
เกษตรอินทรีย์และการแปรปู
สินค้า 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
 
 

- ร้อยละประชาชนผู้มสี่วนร่วม
เข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึน ≥ ร้อย
ละ 20 
 
 
-ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น าประสบการณ์เรียนรู้ใช้ในนา
ข้าวของตนเองเพิม่ขึ้น≥ร้อยละ 
10 
 

1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
นาข้าวและการแปรรปูข้าว 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

กองช่าง 

    2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทกัษะกลุ่ม
อาชีพและสนบัสนุนเศรษฐกจิ
ชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 

10 
 
 
 
 

60 
 
 
 

10 
 
 
 
 

60 
 
 
 

10 
 
 
 

60 

11 
 
 
 
 

61 
 
 
 

11 
 
 
 
 

61 
 
 
 

11 
 
 
 

61 

12 
 
 
 
 

62 
 
 
 

12 
 
 
 
 

62 
 
 
 

12 
 
 
 

62 

14 
 
 
 
 

63 
 
 
 

13 
 
 
 
 

63 
 
 
 

13 
 
 
 

63 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 

-ร้อยละของกลุม่อาชีพ หรอืกลุม่
ชุมชน ได้รับการสนบัสนุน
เพิ่มข้ึน≥ ร้อยละ 10 
 
 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาล
มีรายได้เพิ่มขึ้น≥ ร้อยละ 60 
 
 
-ร้อยละของประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมกลุม่อาชีพ กลุม่หรือชุมชน 
เข้าร่วมกจิกรรมเพิ่มข้ึน≥ ร้อย
ละ 10 
 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพกลุ่มหรือ
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 60 
 
 
- ร้อยละประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึน ≥ ร้อยละ 10 
 
 
-ร้อยละของประชาชนผู้สามารถ
น าข้อมูลการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนมาใช้ในการบริหาร
จัดการแก้ไขปญัหาการเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่ายของตนเองได้
มากขึ้น≥ ร้อยละ 60 
 
 

1.อุดหนุนองค์กรประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
3.บ าบัดทุกข์บ ารงุสุขแบบ ABC 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

     10 
 
 
 
 

70 

11 
 
 
 
 

71 

12 
 
 
 
 

72 

13 
 
 
 
 

73 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 

- ร้อยละประชาชนและผูส้่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ 
≥ ร้อยละ 10 
 
 
-ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ด้านการ
สหกรณ์เพิม่ขึ้น≥ ร้อยละ 70 
 

4.เสริมสร้างให้ความรู้ด้านการสหกรณ์
ในระดับประชาชน 
 

ส านักปลัดเทศบาล  

    2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรบั
การเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

20 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

60 

21 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

61 

22 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

62 

23 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

63 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ20 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

-ประชาชนผู้มสี่วนร่วมและผู้น า
ชุมชน เข้ารับการอบรมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
 
 
 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ช่องทางในการรบัทราบข้อมลู
ข่าวสารเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า   
ร้อยละ 60 
 
 
- ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร เข้ารบั
การอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
-ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหารปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
-ประชาชนักท่องเที่ยว 
ผู้สนใจเข้าชมเวปไซต์ เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 

1.ฝึกอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมลูข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ฝึกอบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.จัดท าเวปไซต์ สินค้า บริการ และ
ข้อมูลการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    2..4  ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและแหลง่น้ าเพือ่การ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ตาม แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

 
20 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

10 

 
21 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

11 

 
22 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 

12 

 
23 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

13 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ160 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน 
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
 

- ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารบั
การอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน า
ประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ใน
การเกษตรของตนเองเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 
-ประชาชนผู้มสี่วนร่วมเข้ารับ
การอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน า 
ประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ในการ
ท าการเกษตรของตนเองเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ย
อินทรีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสง่เสรมิคุณภาพ
ชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เด็กเล็กได้รบัการพัฒนา
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
ประชาชนได้รับการสง่เสรมิ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลจัดสวัสดิการสงัคม
สงเคราะห์และพฒันา
สุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

20 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

60 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

60 

21 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 

61 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

61 

21 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 

62 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

62 

23 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

63 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

63 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและ  
ผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 60 
 

- ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปีของประชาชน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีจัด
งานวันพ่อแห่งชาติประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 60 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
จัดงานวันแม่แห่งชาติประจ าปี
ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
 

1.จัดงานประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จัดงานประเพณีสงกรานต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดงานวันแม่แห่งชาติ 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

20 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีบญุ
บั้งไฟประจ าปีของประชาชน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
 
 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษาประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี
จัดท าต้นเทียนพรรษาประจ าปี
ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

5.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.จัดท าต้นเทียนพรรษา 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

100 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ100 
 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาประจ าปี ของ
จังหวัดอบุลราชธานีเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ100 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สบืสานงานประเพณี
โครงการขอรบัเงินอุดหนุนเนื่อง
ในงานวันรัฐพิธีของประชาชน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาลและ  
ผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
วันออกพรรษาประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

8อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
และสง่เสรมิการท่องเที่ยวตามพันธกจิ
ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
9.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
นาจะหลวยตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเนื่องในงานวันรัฐพิธี(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.จัดงานประเพณีวันออกพรรษา 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

20 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
วันข้ึนปีใหม่ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 60 
 
 
-ซุ้มเฉลมิพระเกียรติเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ100 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สบืสาน  การจัดท าซุม้
เฉลิมพระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ70 
 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-พนักงานเทศบาลมทีัศนะคติที่ดี
ต่อประชาชนเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

11.การจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.จัดท าซุ้มเฉลมิพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.ธรรมะพฒันาจิตใจสานสายใยชุมชน 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

100 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ100 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี
โครงการจัดงานกาชาดและงาน
ปีใหมจ่ังหวัดอุบลราชธานีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องร้อย
ละ 100 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี
โครงการฝกึอบรมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ อุบลฮักแพงของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 60 
 
-ศาลพระภูมิเป็นไปตามรายการ
และแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดร้อยละ 100 
 
 
- ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
สถานที่ราชการ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 
60 
 
 

14.อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดและ 
งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.อุดหนุนจงัหวัดอุบลราชธานีตาม
โครงการฝกึอบรมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ อุบล ฮักแพง ปี  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.ก่อสร้างศาลพระภูมเิจ้าทีส่ านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

20 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 
วันข้ึนปีใหม่ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 60 
 

17.จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ กองการศึกษา  
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.2 พัฒนาและสง่เสรมิ       
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 

100 
 
 
 

60 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

61 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

62 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

64 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 

 

-อาหารกลางวันเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-สุขภาพของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-ครู/ผู้ดูแลเดก็เข้าร่วมอบรม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
 
 
2.พัฒนาการของเดก็เป็นไปตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย เพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 
-อาหารกลางวันเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ100 
 
 
-สุขภาพของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐาน
ด้านที่ 1 พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลางอปุถัมภ์)ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
 
 
2.โครงการหลัก:สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา 
โครงการย่อยที่ 1 
:พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการย่อยที่ 2:จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.2 พัฒนาและสง่เสรมิ       
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-อาหารเสรมิ (นม)เป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-สุขภาพของเด็กได้เกณฑ์ตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐาน
ด้านที่ 1พัฒนาการด้านร่างกาย)
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-เด็กในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยและ ผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 20 
 
-พัฒนาการของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-วัสดุการศึกษาเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ100 
 
-พัฒนาการของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย เพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 
 

3.จัดหาอาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การจัดงานวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.จัดซื้อวัสดกุารศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.2 พัฒนาและสง่เสรมิ       
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 

20 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

90 

21 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

21 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

91 

21 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

92 

23 
 
 
 

94 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

93 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 

 

-วัสดุงานบ้านงานครัว/ถาดหลุม 
ช้อน ส้อม เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชนเ์พิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-สวนหย่อมสวนสุขภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-เด็กในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
 
-พัฒนาการของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-เด็กปฐมวัย ผูป้กครองเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 20 
 
-ผู้ปกครองมีความรูเ้กี่ยวกบั
การศึกษาต่อเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพือ่จัดหา
วัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรี
พรหม  
 
 
 
7.ปรบัปรุงสวนหย่อมสวนสุขภาพ หน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
8.ประชุมทางวิชาการสานสัมพันธ์ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.ปัจฉิมนเิทศและมอบประกาศนียบัตร
เด็กเล็กทีผ่่านการอบรมศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.2 พัฒนาและสง่เสรมิ       
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 

20 
 
 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

70 

21 
 
 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

71 

21 
 
 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

72 

23 
 
 
 
 

94 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

73 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 

 

-ครูผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 
 
 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกบักิจกรรม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
-กรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้า
ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
 
-กรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-เครื่องท าน้ าเย็นเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-สมุดประจ าตัวเด็กนกัเรียน
เป็นไปตามคุณสมบัตทิี่ก าหนด
ร้อยละ 100 
 
 
-พัฒนาการของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

10.ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันครู 
 
 
 
 
 
 
11.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 
 
 
 
 
13.จัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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วาม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.2 พัฒนาและสง่เสรมิ       
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวทันโลก 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

91 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

92 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

94 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 30 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 
 
 

 

-ประตูและรั้วเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ
100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-เด็กเลก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์             
ในวัดศรีพรหม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 30 
 
-สุขภาพฟันของเด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-อุปกรณ์เดก็เล่นเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-โต๊รับประทานอาหารเป็นไป
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนดร้อยละ 
100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.ก่อสร้างประตูและรั้วศูนย์อบรบเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 
 
13.หนูน้อยยิ้มสวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.จัดซื้ออปุกรณ์เด็กเล่นให้ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
15.จัดซื้อโต๊ะเก้าอีส้ าหรับรับประทาน
อาหารส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.3 พัฒนาและสง่เสรมิด้านกีฬา
และนันทนาการ 

20 
 
 
 

60 
 
 

20 
 
 
 

90 
 
 
 
 

20 
 
 

60 
 
 

20 
 
 

60 
 
 

100 
 
 

60 

21 
 
 
 

61 
 
 

21 
 
 
 

91 
 
 
 
 

21 
 
 

61 
 
 

21 
 
 

61 
 
 

100 
 
 

61 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

62 
 
 

22 
 
 
 

92 
 
 
 
 

22 
 
 

62 
 
 

22 
 
 

62 
 
 

100 
 
 

62 
 
 
 
 

23 
 
 
 

64 
 
 

23 
 
 
 

93 
 
 
 
 

23 
 
 

63 
 
 

23 
 
 

63 
 
 

100 
 
 

63 
 
 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 60 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 20 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ60 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
 

 

-ประชาชนส่งทมีเข้าร่วมแข่งขัน
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-คดียาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 
-ชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-คดียาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 
 
-ประชาชน ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
 
-คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
-ประชาชนผู้มสี่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
 
-คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
-วัสดุกีฬาเป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 

1.จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ  
ต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
2.จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
3.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประชาชนเทศบาลสานสมัพันธ์ 
 
 
 
 
 
4.ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาท้องถ่ินนาจะหลวย
สัมพันธ์ 
 
 
 
5.จัดซื้อวัสดกุีฬาส าหรับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

 

ยท 03 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 281 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.3 พัฒนาและสง่เสรมิด้านกีฬา
และนันทนาการ 

20 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 

90 

21 
 
 

61 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 
 

61 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

21 
 
 

62 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 
 

62 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 
 

23 
 
 

64 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 
 

63 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

 

-เยาวชนผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนรอ้ย
ละ 20 
 
-คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
-สนามกีฬาเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
-ประชาชน มีสุขอนามัยที่ดี
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 90 
 
 
-สนามเด็กเล่นเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดรอ้ยละ100 
 
 
-เด็กและประชาชน มีสุขอนามัย
ที่ดีเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 
 

-สนามฟุตซอลเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ ก่อสร้างร้อยละ 
100 
 
-ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
-สนามบาสเกตบอลเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ ก่อสร้าง      
ร้อยละ 100 
 
-ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
 
 
 
 

6.ส่งนักกีฬาในเขตเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
7.ปรบัปรุงบริเวณสนามกีฬาหน้า
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหลงัเก่า 
 
 
 
8.ปรบัปรุงซอ่มแซม สนามเดก็เล่นและ
เครื่องมือออกก าลงักายกลางแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
9.ปูสนามฟุตซอล 
 
 
 
 
 
 
 
10.ปูสนามบาสเกตบอล 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.3 พัฒนาและสง่เสรมิด้านกีฬา
และนันทนาการ 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 
 

61 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 
 

62 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

94 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 
 

63 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 
 
 

 

-สนามติดต้ังเครือ่งออก ก าลงั
กายเป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างรอ้ยละ 100 
 
-ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-ทางว่ิงรอบสนามเครื่อง ออก
ก าลังกายเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบ ก่อสร้างร้อยละ 100 
 
-ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-สนามเด็กเล่นเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ ก่อสร้างร้อยละ 
100 
 
 
-เด็กเลก็มสีุขอนามัยที่ดเีพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-ลานกีฬาเป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
 
-เด็กเลก็ ประชาชนมสีุขอนามัย
ที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

11.ปูสนามติดต้ังเครื่องออกก าลงักาย 
 
 
 
 
 
 
 
12.ปูทางว่ิงรอบสนาม เครื่องออกก าลัง
กาย 
 
 
 
 
 
 
13.ปูพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
 
 
 
 
 
 
14.ปูพื้นลานกีฬา สนามเด็กเลก็               
บ้านหลักเมือง    
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.4 พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 

100 
 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 

70 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

21 
 
 
 

61 
 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 

71 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

22 
 
 
 

62 
 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 

72 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

74 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

23 
 
 
 

63 
 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 

73 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

 

-ผู้สูงอายุไดร้ับเบี้ย 
ยังชีพตรงตามก าหนดเวลาร้อย
ละ 100 
 
-ปัญหาสุขภาพผู้สงูอายุลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ผู้พิการได้รบัเบี้ยยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 100 
 
 
-ปัญหาสุขภาพผู้พิการลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
-ผู้สูงอายุเข้าร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
 
 
-ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
เพิ่มข้ึน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
-ผ้าห่มต้านภัยหนาวเป็นตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-ปัญหาสุขภาพประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
- ผู้ปุวยเอดส์ได้รบัเบี้ยยังชีพตรง
ตามก าหนดเวลาร้อยละ 100 
 
 
-ปัญหาสุขภาพผู้ปุวยเอดสล์ดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

1.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
2.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
ให้กับผู้สงูอายุในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
4.จัดซื้อผ้าหม่ต้านภัยหนาวส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทกุกลุม่ 
 
 
 
 
 
5.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส ์
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.4 พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 

21 
 
 
 

72 
 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 

 

23 
 
 
 

74 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 
 
 
 
 

 

-ประชาชนเข้าร่วมกองทุน
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ผู้สูงอายุเข้าร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
 
 
-ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ตรงตามก าหนดเวลาฃ ร้อยละ 
100 
 
-ปัญหาสุขภาพของผู้ด้อย 
โอกาสลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
-ผู้สูงอายุเข้าร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
 
 
-ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ส่งเสริมและสนบัสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
7.จัดกิจกรรมวันผูสู้งอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
8.สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
9.อุดหนุนกลุ่มผู้สงูอายุเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.5 พัฒนาและสง่เสรมิด้าน
สุขภาพและอนามัย 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

60 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 

70 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

61 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 

71 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 

 
 

71 
 
 

71 

21 
 
 
 

72 
 
 
 
 

62 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 

72 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 

72 
 

23 
 
 
 

74 
 
 
 
 

63 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 

73 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 

 
 

73 
 
 

73 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

ลดลง 
ร้อยละ 60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 20 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 

 

-ประชาชนได้รับบริการเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
 
 
-ปริมาณผูปุ้วยที่เข้ารกัษาใน
โรงพยาบาลลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-ปริมาณผูปุ้วยโรคไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรียลดลงลดลงร้อย
ละ  60 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดีเพิม่ขึ้น        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ประชาชน ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
 
-.อสม.ผู้ประกอบการมีความรู้
เรื่องสุขภาพเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
-.ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-สุนัขในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
 
-ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้าลดลง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-ปริมาณอุบัตเิหตทุี่เกิดจากสุนัข
กัดลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 

1.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.)ตามโครงการการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานภาคประชาชน 
 
 
 
2.การปูองกันไข้เลือดออกและ 
ไข้มาลาเรีย 
 
 
 
 
 
3.ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุข 
กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล  
กลุ่มเสี่ยงและกลุม่สง่เสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล่อม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    3.5 พัฒนาและสง่เสรมิด้าน
สุขภาพและอนามัย 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 
 

60 
 
 

70 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 
 

60 
 
 

71 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

71 
 

 

21 
 
 
 

72 
 
 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 
 
 

60 
 
 

72 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 

 

23 
 
 
 

74 
 
 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 

60 
 
 

73 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 

73 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ 60 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

 

-ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมมาก
ข้ึนร้อยละ 20 
 
 
-ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ห้องน้ า ห้องสุขาเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 
100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ปริมาณผูปุ้วยโรคไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรียลดลง        ร้อย
ละ 60 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดีเพิม่ขึ้น        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 

-สัตว์ปีกในเขตเทศบาล ได้รับ
วัคซีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
-ปริมาณโรคระบาดในสัตว์ปีก
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-วัสดุทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
(ยาสามญัประจ าบ้าน)เป็นไป
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนด       
ร้อยละ 100 
 
-ปริมาณผูปุ้วยที่เข้ารกัษาใน
โรงพยาบาลลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

5.สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
6.ปรบัปรุงหอ้งน้ า ห้องสุขา ณ อาคารที่
พักผู้โดยสารเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
7.ปูองกันเช้ือโรคที่ติดต่อทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
8.การปูองกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก 
 
 
 
 
 
 
 
9.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสงิแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการและ
การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

เทศบาลมีระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมทีม่ี
คุณภาพ ครอบคลุมด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการ
ขยะ 

4.1สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
 

 
 
 
 

100 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 

70 
 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

100 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 

71 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

100 
 
 

72 
 
 
 

100 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 

72 
 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

100 
 
 

74 
 
 
 

100 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 

73 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-การปรับภูมิทัศนเ์ป็นไปตาม
รูปแบบรายการทีก่ าหนด    ร้อย
ละ 100 
 
-ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
 
-การปรบั ภูมิทัศน์เป็นไปตาม
รูปแบบรายการทีก่ าหนดร้อยละ 
100 
 
-ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
-ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการปรบัภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวันพ่อแหง่ชาติ
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
-ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาลในการปรบัภูมิทัศน์
เทิดพระเกียรติวันแม่แหง่ชาติ 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการหลัก:ปรบัภูมิทัศน์อ่างเกบ็น้ า
ภายในเขตเทศบาล 
โครงการย่อยที่  1  
ปรับภูมทิัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการย่อยที่ 2  
ปรับภูมทิัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมทิัศน์
ทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
3.ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมทิัศน์
ทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    4.1สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 
 
 
 

72 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 
 
 
 

74 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 
 
 
 

 

-ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมปลกู
ต้นไม้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ปุาไมเ้พิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-ร่องน้ าไปตามมาตรฐาน    ร้อย
ละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
 
-สวนหย่อมเป็นไปตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด            
ร้อยละ 100 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
เทศบาล งานให้บริการ
ประชาชน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4..ปลกูต้นไม้ตามโครงการท้องถ่ินไทย 
รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สเีขียว 
 
 
 
 
 
 
5.ขุดลอกปรับภูมทิัศน์รอบสะน้ าบรเิวณ
หลงัอาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
6.จัดสวนหยอ่มบริเวณหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
7.ประกวดชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงาม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    4.1สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
 

5 
 
 
 

60 
 
 
 
 
1 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

 

6 
 
 
 

61 
 
 
 
 
1 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 

 

7 
 
 
 

62 
 
 
 
 
1 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 

 

8 
 
 
 

64 
 
 
 
 
1 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 5 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
(≥จ านวน 1 แห่ง) 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

 

-สมาชิกงานส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ5 
 
-ประชาชนเกิดจิตส านึกรัก
ทรัพยากรและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
-มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่จ านวนไม่น้อยกว่า
1  แห่ง 
- มีเครือข่ายการด าเนินงาน
เพิ่มมากข้ึนร้อยละ  70 
 
-ประชาชนสามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
 

-ถังขยะเป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 
 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ลอกคลองเป็นไปตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการที่
ก าหนดร้อยละ 100 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 

8.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สมัครเข้าร่วม สนอง พระราชด าริ 
อพ.สธ.ในงานส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
9.โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตร  ทฤษฎี
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.จัดซื้อถังขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
11.ลอกคลองระบายน้ าก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูลถนนชัย
สุวรรณ 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    4.1สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 

72 
 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 
 

100 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 

73 
 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 

100 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ฝังกลบขยะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-การวิจัยเป็นไปตามก าหนดเวลา
และหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องร้อย
ละ 100 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-อาคารเตาเผาขยะเป็นไป
ตามคุณสมบัติท่ีก าหนดร้อย
ละ 100 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 
 
-อาคารบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ
เป็นไปตามคุณสมบัตทิี่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 
 

12.จ้างเหมาฝังกลบขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
13.โครงการหลัก :การบริหารจัดการ
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยแบบครบวงจร     
โครงการย่อยที่ 1:วิจัยแนวทางการ
จัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นทีเ่ทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
โครงการย่อยที่ 3:ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ 
 
 
 
 
โครงการย่อยที่ 4:ก่อสร้างอาคารบ่อ
หมักปุ๋ยวภาพ 
 
 
 
 
. 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    4.1สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 
 

100 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 

70 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

61 
 
 
 

100 
 
 

71 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

62 
 
 
 

100 
 
 

72 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

64 
 
 
 

100 
 
 

73 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ60 

 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 20 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-อาคารลานคอนกรีต 
คัดแยกขยะ เป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 60 
 
 
-การจ้างเหมาบรกิารเป็นไป
ตามที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-วัสดุเครื่องแต่งกายเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาลและ  
ผู้มสี่วนร่วม เข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดเก็บขยะ ให้ถูกวิธี 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

โครงการย่อยที่ 5:ก่อสร้างอาคารลาน
คอนกรีตคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
14.จ้างเหมาบริการเก็บขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 
 
 
 
 
15.จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของ
พนักงานเก็บขยะเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
16.ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุชและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารงาน
แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7การ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร
ปกครอ ส่วนทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนผูบ้ริการมรีะดับ
ความพอใจภาพรวมการ
พัฒนาด้านการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ดเีพิ่มข้ึน 

5.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

20 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

  70 

21 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 

22 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 

23 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้
มีส่วนร่วมเข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ปริมาณปญัหาและประเด็นการ
พัฒนาเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-กรรมการและผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
 
 
-จัดท าแผนพฒันาเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 
-ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-กรรมการและผูม้ีส่วนร่วมเข้า
ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
 
-ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ หลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
-ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชน ได้รับเอกสารเทศ
บัญญัตทิั่วถึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
-.น าโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปีไปบรรจุในเทศบัญญัตเิพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 

1.โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  การ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การติดตามและประเมินผล 
โครงการย่อยที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 
 
โครงการย่อยที่ 2:จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพือ่การจัดท า 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี และแผนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการย่อยที่ 3 
:จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการย่อยที่ 4:จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 

10 
 
 
 

  70 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

71 
 
 
 

11 
 
 
 

71 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

72 
 
 
 

12 
 
 
 

72 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

73 
 
 
 

13 
 
 
 

73 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ10 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

-ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20         
 
-ประชาชน พึงพอใจในการ
คัดเลือกผู้แทนภาคภาค
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม้นอ้ยกว่า
ร้อยละ 70   
 
-ครัวเรือนได้รับการส ารวจและ
จัดเกบ็ข้อมลูเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
 
 
 
-จัดเก็บข้อมูลเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
-กรรมการชุมชนประชาชนผู้ม ี
ส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
 
-จัดท าแผนชุมชนเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
 
-น าโครงการในแผนชุมชนไป
บรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
-ประชาชนเข้าร่วมฝกึอบรม 
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10 
 
 
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

2. แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
3.ส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.จัดท าแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจ
การเลือกตัง้” 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

100 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 

10 
 
 

70 
 
 
 
 
5 
 
 

70 
 
 

 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 

11 
 
 

71 
 
 
 
 
6 
 
 

71 
 
 
 

 

100 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 

12 
 
 

72 
 
 
 
 
7 
 
 

72 
 
 
 

 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 

13 
 
 

73 
 
 
 
 
8 
 
 

73 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 5 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง    
ร้อยละ 100 
-ทัศนะคติของประชาชนต่อ
โครงการจัดหารายได้เพือ่จัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวัด
อุบลราชธานีเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 70 
 
-ประชาชนผู้มสี่วนร่วม เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  20 
 
 
-ทัศนะคติที่ดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ของประชาชน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
-ประชาชนเข้าร่วมฝกึอบรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10 
 
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตย การ
เลือกตั้ง และเป็นพลเมืองที่ดีใน
วิถีประชาธิปไตยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
-กรรมการของสมาคมและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม กจิกรรม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
-กรรมการของสมาคมและ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการในระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับสมาคมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 
 
 

6.อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจงัหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
7.จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะ สถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 
8.ฝึกอบรม “พลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย” 
 
 
 
 
 
9.จัดประชุมเกี่ยวกบัระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

100 
 
 
 

70 
 
 
 
 

100 
 
 

70 
 
 
 
 
 

10 
 
 

70 
 
 
 
 
5 
 
 

70 
 
 

 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 
 

100 
 
 

71 
 
 
 
 
 

11 
 
 

71 
 
 
 
 
6 
 
 

71 
 
 
 

 

100 
 
 
 

72 
 
 
 
 

100 
 
 

72 
 
 
 
 
 

12 
 
 

72 
 
 
 
 
7 
 
 

72 
 
 
 

 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 

100 
 
 

73 
 
 
 
 
 

13 
 
 

73 
 
 
 
 
8 
 
 

73 
 
 
 

 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 10 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 5 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 

 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
โครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อ จัดจ้างระดบัอ าเภอ
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
-ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
ในการท าปุ๋ยจากมลูไสเ้ดือน 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10 
 
-สตรีสอบผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ความรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 70 
 
-เจ้าหน้าที่และพนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้า
ร่วม ฝึกอบรมเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5 
-เจ้าหน้าที่และพนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักนิตริัฐ 
นิติธรรม และธรรมาภิบาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

10.อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนต าบล
พรสวรรค์ตามโครงการศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างระดับอ าเภอ 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
11.อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวย 
ตามโครงการศูนย์เรียนรู ้
ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง  
ในการท าปุ๋ยจากมลูไสเ้ดือน  
ประจ าปี พ.ศ.2561 
 
 
 
 
12.ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบทบาท
สตร ี
 
 
 
 
 
13.ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการ
ทางปกครอง และ เสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.1ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและสนับสนุนองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

100 
 
 
 

70 
 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

72 
 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

73 
 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
 
 
-.ทัศนะคติของประชาชนต่อ
โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืน เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 80 
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
ร้อยละ20 
 
-ลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

14.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนา
จะหลวยตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทส์ร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืน ในระบอบประชาธิปไตยและ
ปกปูองสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
15.บูรณการร่วมกบัหน่วยงานอื่นและ
ชุมชนเพื่อรองรบันโยบายของรัฐบาล/
จังหวัด/อ าเภอ 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

20 
 
 
 
3 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

70 

21 
 
 
 
3 
 
 

81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 

71 

22 
 
 
 
3 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 

72 

23 
 
 
 
3 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

73 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ3 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ80 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจัดหาพสัดุเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
-ประหยัดงบประมาณได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนได้รับทราบข้อมลูการ
ด าเนินงานของเทศบาลเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 70 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

 

1.การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดหาพวงมาลา พวงมาลัย และช่อ
ดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล 
-เงินบ ารงุสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 
-จ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน 
-จัดท าประกันภัยรถจกัรยานยนต์และ
รถยนต์เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-การบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายประเภท
วัสดุที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่บริการ
ประชาชน 
-การบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายค่า 
ปรับปรงุครุภัณฑ์กจิการเทศบาล 
-การบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายการ 
รับรองและพิธีการ 
-การบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 
-เพิ่มประสทิธิภาพองค์กรเพื่อการ
บริการประชาชน (เงินส ารองจ่าย ,เงิน
ช าระหนี้เงินกู้) 
 
 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการ ของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 

80 
 
 

20 
 
 

90 
 
 

100 
 
 
 
 

80 
 
 

100 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 

21 
 
 

91 
 
 

100 
 
 
 
 

81 
 
 

100 
 

91 

100 
 
 

82 
 
 

22 
 
 

92 
 
 

100 
 
 
 
 

82 
 
 

100 
 

92 
 

100 
 
 

83 
 
 

33 
 
 

93 
 
 

100 
 
 
 
 

83 
 
 

100 
 

93 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ80 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สื่อสิ่งพิมพเ์ป็นไปตามคุณสมบัต ิ
ที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
-ประชาชนมีความรู้เพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
-ประชาชนผู้มสี่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
-ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกบัการ
ใช้บริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
-ผ้าใบคลุมเต็นทเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนด ร้อยละ100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
-บุคลากรได้รบัสวัสดิการครบ
ตามสิทธิรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.จัดหาสื่อสิ่งพมิพ์เพือ่บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
4.จัดงานวันเทศบาล 
 
 
 
 
 
5.จัดซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์ส าหรบัใช้ใน
กิจการเทศบาล 
 
 
 
 
 
6.ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ100 

 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อินเตอร์เน็ตเป็นไปตาม
คุณสมบัตทิีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ประชาชนมีความรู้เพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
-เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ด าเนินการจัดการเลอืกตั้งหรือ
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมายในการเลอืกตั้งทุก
ระดับเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดร้อยละ 100 
 
-การด าเนินการเลอืกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายก าหนด
และด าเนินการโดยสจุริตและ
เที่ยงธรรม รอ้ยละ 100 
 
-เครื่องท าลายเอกสาร เป็นไป
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนด ร้อยละ 
100 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.การบรหิารจัดการเพื่อบริการด้าน
โทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
8.การจัดการเลอืกตั้งทกุระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบรกิาร
งานทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

20 
 
 
5 
 
 
 

20 
 
 
5 
 
 

100 
 
 
 
 
5 
 
 
 

100 
 
 
5 
 
 
 
 
 

21 
 
 
6 
 
 
 

21 
 
 
6 
 
 

100 
 
 
 
 
6 
 
 
 

100 
 
 
6 
 
 

22 
 
 
7 
 
 
 

22 
 
 
7 
 
 

100 
 
 
 
 
7 
 
 
 

100 
 
 
7 
 
 

23 
 
 
8 
 
 
 

33 
 
 
8 
 
 

100 
 
 
 
 
8 
 
 
 

100 
 
 
8 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ5 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ5 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ5 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

-ผู้ประกอบการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
-รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
 
 
-ผู้ประกอบการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
-รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
 
-การปรบัปรุง 
ระบบแผนที่ภาษีเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
 
 
-การปรบัปรุงระบบบญัชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนด ร้อยละ 100 
 
-รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.โครงการหลัก:การบรหิารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกจิกรรมงานพฒันา
และจัดเก็บรายได้ 
โครงการย่อยที่ 1ฝกึอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กบั
ผู้ประกอบการ 
 
โครงการย่อยที่ 2:เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
 
 
 
 
โครงการย่อยที่ 3:ปรับปรงุระบบ 
แผนที่ภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
11.ปรบัปรุงระบบบญัชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 

80 
 
 
 

20 
 
 

80 
 
 
 
 
 
5 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 

21 
 
 

81 
 
 
 
 
 
6 
 
 

81 
 
 
 
 

81 

100 
 
 

82 
 
 
 

22 
 
 

82 
 
 
 
 
 
7 
 
 

82 
 
 
 
 

82 

100 
 
 

83 
 
 
 

33 
 
 

83 
 
 
 
 
 
8 
 
 

83 
 
 
 
 

83 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ80 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ5 

 
 

-ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 
 
-ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.จัดซื้อ ตู้เกบ็เอกสารส าหรับงานนิติ
การและสัญญา ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
13.จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารส าหรับงาน
จัดท างบประมาณส านักปลัดเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
14จัดซื้อตู้เกบ็เอกสารส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล        
 
 
 
 
 
 
15.จัดซื้อตู้เอกสารงานคลัง            

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

20 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

80 
 
 
5 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

90 

21 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

81 
 
 
6 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

81 
 
 

100 
 
 

91 

22 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

82 
 
 
7 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

82 
 
 

100 
 
 

92 

23 
 
 

93 
 
 
 

33 
 
 
 

83 
 
 
8 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 
 

83 
 
 

100 
 
 

93 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 20 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา 
มีสมรรถนะตามเกณฑป์ระเมิน 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-สามารถจัดกจิกรรมได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-โต๊ะอเนกประสงค์เป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-กิจกรรมทีจ่ัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-ตู้เย็นเป็นไปตามคุณสมบัตทิี่
ก าหนดร้อยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.สนับสนุนทุนการศึกษาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 
 
 
 
 
17.การบริหารจัดการกจิการงานช่าง
เพื่อการบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
18.จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค์เพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาล 
 
 
 
 
 
19. ส่งรอยยิ้มถึงบ้านเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
20.จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นส านักงานกอง
คลัง 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 
 

100 
 

80 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 
 

100 
 

81 
 
 
 
 

 

100 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 
 

82 
 
 

100 
 
 
 

82 
 
 
 

100 
 

82 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 

93 
 
 
 

33 
 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 
 

83 
 
 

100 
 
 
 

83 
 
 
 

100 
 

83 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
ร้อยละ100 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 
 
 

 
 

-เก้าอี้เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 100 
 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชนเ์พิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
-ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกจิกรรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-รถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ร้อยละ 100 
 
-ประชาชน พึงพอใจต่อปรมิาณ
และคุณภาพงานเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
-เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด าเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด าเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนด ร้อยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 
 
 
 

21.จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
22.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พฒันา
ศักยภาพในการบรหิารจัดการองค์กร
และการปฏิบัติงานของบุคลากร” 
 
 
 
 
 
23.จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก
ดีเซล 
 
 
 
 
 
24. จัดซื้อเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า 
 
 
 
 
 
 
25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
งานวางแผนและ
งบประมาณ/สัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ/ส านักปลัด
เทศบาสล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 
 

81 
 
 

100 
 
 

81 

100 
 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

82 
 
 
 

82 
 
 

100 
 
 

82 

100 
 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

83 
 
 
 

83 
 
 

100 
 
 

83 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 80 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ80 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

 
 

 

-เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด าเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-กล่องเก็บเอกสารเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องโทรสารจ านวน 1 เครื่อง 
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนดร้อยละ 
100 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 80 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 
 

26.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร/์ 
ชนิด LED ขาวด า   
 
 
 
 
 
 
27. จัดซื้อกลอ่งพลาสตกิเกบ็เอกสาร     
 
 
 
 
 
 
28.จัดซื้อเครื่องโทรสาร  
 
 
 
 
 
 
29.ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม 5 ส. 
 
 
 
 
 
 
30.จัดท าปูายประชาสัมพันธ์เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
 
 
กองคลงั 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

100 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

100 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 
 

82 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

100 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 
 

83 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ100 
 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
ร้อยละ100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 

-เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนด ร้อยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 
-เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องขัดพื้นเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 

31.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ส านักงาน       
 
 
 
 
 
32.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ส านักงาน       
 
 
 
 
 
33.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ส านักงาน       
 
 
 
 
 
 
34.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ส านักงาน       
 
 
 
 
 
35. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
 
 
 
 
 
 
36.เครื่องขัดพื้น 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
งานวางแผนและ
งบประมาณ/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่/
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
งานวางแผนและ
งบประมาณ/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    5.2เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรใหม้ีขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชน 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 

80 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 

81 
 
 
 

100 
 
 
 

81 
 
 

100 
 
 
 

82 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 

82 
 
 
 

100 
 
 
 

82 
 
 

100 
 
 
 

83 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 

83 
 
 
 

100 
 
 
 

83 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-พัดลมอุตสาหกรรมเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เก้าอี้พลาสติกเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนด 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องบดย่อยกิ่งไมเ้ป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
-เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด าเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.พัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา 
ขนาด 25 นิ้ว 
 
 
 
 
 
38.เก้าอี้พลาสติก 
 
 
 
 
 
 
39.เครื่องบดย่อยกิง่ไม ้
 
 
 
 
 
 
40.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร/์ 
ชนิด LED ขาวด า   

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่/
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารงาน
แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ประชาชนผูร้ับบริการมรีะดับ
ความพอใจภาพรวมการ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม 
 

20 
 
 
 
 

70 
 

21 
 
 
 
 

71 

22 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

 
 

23 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จัดท าเทศบัญญัติเพิม่ขึ้น      
ร้อยละ 20 
 
-ผลการด าเนินงานตามเทศ
บัญญัตเิพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1.จัดท า ปรบัปรุงและทบทวน เทศ
บัญญัตเิพื่อควบคุมการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่
เทศบัญญัติงบประมาณ 
 

ส านักปลัดเทศบาล  

    6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน 
เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด 

100 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 

20 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 

100 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 

21 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 

100 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 

22 
 
 

72 
 

 
 

22 
 
 
 

72 

100 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 

23 
 
 

73 
 
 
 

  23 
 
 
 

73 

ร้อยละ 100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ 20 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

-กล้องวงจรปิดเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ปริมาณคดีในชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
 
-คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-ผู้เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟ ู
สมรรถภาพผูเ้สพผู้ติดยาเสพติด
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-คดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-ผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟเูข้ารบั
การฝกึอบรมอาชีพเพิ่มข้ึนรอ้ย
ละ 20 
 
-คดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 

1.ขยายและติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV)จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
2.อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการขอรบัเงิน
อุดหนุนเพือ่การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจ าปี พ.ศ.2561 
 
 
3.บ าบัดรกัษาและฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน 
 
 
 
 
4.ฝึกอบรมอาชีพผูผ้่านการบ าบัดและ
ฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน 
เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด 

20 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 

60 
 

100 

21 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 

60 
 

100 

22 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

72 
 

 
 

100 
 
 

60 
 

100 

23 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 

100 
 
 

60 
 
100 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
ร้อยละ100 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
เพิ่มข้ึน  

 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
 
 

ร้อยละ60 
 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ80 

-เยาวชนผู้มีส่วนร่วม 
เข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
 
-คดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-อาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝูาระวัง 
ยาเสพติดได้รบัการแตง่ตั้ง
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-คดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ100 
 
 
-คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
 
-คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง  
 
-คดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
ร้อยละ 60 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ100 
-ทัศนะคติของเด็กต่อโครงการให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดและ
การจราจรในสถานศึกษา 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

5.ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกเยาวชนเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
6.จัดต้ังและฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน
เพื่อเฝูาระวังยาเสพติด 
 
 
 
 
 
7.อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการขอรบัเงิน
อุดหนุนเพือ่การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจ าปี พ.ศ.2561 
 
 
 
 
8.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอ
นาจะหลวย ตามโครงการการฝกึอบรม
ผู้น าชุมชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี พ.ศ.2561 
 
 
 
9อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวย
ตามโครงการขอรบัการสนบัสนุนน้ ายา
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ. 
 
 
 
10.อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตามโครงการให้ความรูเ้รือ่งยา
เสพติดและการจราจรในสถานศึกษา 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.2 ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน 
เฝูาระวัง รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด 

100 
 
 
 

70 

100 
 
 
 

71 

100 
 
 
 

72 
 

100 
 
 
 

73 

ร้อยละ 100 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ70 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ100 
 
-คดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
ร้อยละ 100 

11.อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตามโครงการขอรบัการสนับสนุน
ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

ส านักปลัดเทศบาล  

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

20 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 
 
3 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

90 

21 
 
 

71 
 
 
 

100 
 
 
 
4 
 
 
 

91 
 
 
 

91 
 

91 

22 
 
 

72 
 
 
 

100 
 
 
 
5 
 
 
 

92 
 
 
 

92 
 

92 

23 
 
 

73 
 
 
 

100 
 
 
 
6 
 
 
 

93 
 
 
 

93 
 

93 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ70 
 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ3 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 

-ผู้ประสบภัยได้รบัความ
ช่วยเหลือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
-วัสดุที่จัดหาเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ร้อยละของงบประมาณท่ี
ประหยัดไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 3 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-อุบัติเหตลุดลงร้อยละ 90 
 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปูองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเคราะห์ผูป้ระสบภัยในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
2.การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบรกิารของงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ปูองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

90 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 

20 
 
 
 

90 

91 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 

91 
 
 
 
 

91 
 
 
 

91 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 

21 
 
 
 

91 

92 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 

92 
 
 
 
 

92 
 
 
 

92 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 

22 
 
 
 

92 

93 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 

93 
 
 
 
 

93 
 
 
 

93 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 

23 
 
 
 

93 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
ร้อยละ100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ20 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

-อุบัติเหตลุดลงร้อยละ 90 
 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปูองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-อาสาสมัครมีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ20 
 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยใน
งานประเพณีประจ าปเีพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-ชุด อปพร.เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดร้อยละ100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-ผู้ประสบภัยได้รบัความ
ช่วยเหลือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

4.ปูองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
 
 
 
 
 
5.การรกัษาความสงบเรียบร้อยในงาน
ประเพณีประจ าปีของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
6.ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 
 
 
 
 
7.ตัดชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับสมาชิก 
อปพร.สงักัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
8.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุ
เครื่องดบัเพลิง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

20 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

90 

21 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 

91 

22 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 

92 

23 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 

93 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนผู้มสี่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-อาสาสมัครดับไฟปุา เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
-อปพร.ผู้มสี่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 
-รถยนตเ์ป็นไปตามคุณสมบัติ   
ที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
 
 
 

9.ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม
การปูองกันสาธารณภัยในพื้นท่ีจุด
เสี่ยง 
 
 
 
10.ฝึกอบรมอาสาสมัครดบัไฟปุา และ
ซักซ้อมการปูองกันไฟปุา โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 
 
 
 
11.ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการ
ตามแผนปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
12.พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
13.จัดซื้อรถยนต์ “ตรวจการ” แบบ
ดับเบิล้แค็บ พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

20 
 
 

90 
 
 
 
 

20 
 
 

90 
 

 
 
 

20 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

21 
 
 
 

100 
 
 

90 

21 
 
 

91 
 
 
 
 

21 
 
 

91 
 
 
 
 

21 
 
 

91 
 
 
 
 

21 
 
 
 

91 
 
 
 
 

100 
 
 

91 

22 
 
 

92 
 
 
 
 

22 
 
 

92 
 
 
 
 

22 
 
 

92 
 
 
 
 

22 
 
 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 

92 

23 
 
 

93 
 
 
 
 

23 
 
 

93 
 
 
 
 

23 
 
 

93 
 
 
 
 

23 
 
 
 

93 
 
 
 
 

100 
 
 

93 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ 20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 

-อปพร.ผู้มสี่วนร่วมเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
-อปพร.ผู้มสี่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
-อาสาสมัครผู้มสี่วนร่วมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
-เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. 
เข้าร่วมเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 

-กรวยยางจราจรเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-จ านวนอุบัติเหตลุดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 
 
 
 

14.ฝึกอบรม อปพร.เน่ืองในวันอป
พร.ปี พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
 
 
 
 
 
15.ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
16.สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
17.ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจัด
พิธีชุมนุมเดินสวนสนามเนื่องในวัน อป
พร.(22 มี.ค.ของทุกปี) 
 
 
 
 
 
 
18.จัดซื้อกรวยยางจราจร 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

100 
 
 

90 
 
 
 

20 
 
 
 

90 
 

 
100 

 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

21 
 
 

100 
 
 
 

90 

100 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 
 

91 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 

100 
 
 
 

91 

100 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 
 

92 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 

100 
 
 
 

92 

100 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 
 

93 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 

100 
 
 
 

93 

ร้อยละ 100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 
 

ร้อยละ100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

ร้อยละ100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 

-อุปกรณ์กู้ภัยเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-อาสาสมัครผู้มสี่วนร่วมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ20 
 
 
-ปริมาณคดีในชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-เครื่องสูบน้ าเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-แผงกั้นจราจรเป็นไปตาม
คุณสมบัติทีก่ าหนดรอ้ยละ 100 
 
-จ านวนอุบัติเหตลุดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 
-ไฟสปอร์ตไลท์(มือถือ)เป็นไป
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนดร้อยละ
100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 
 
 
 
 
 

19.จัดซื้ออปุกรณ์กู้ภัยด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
20.จัดต้ัง สมาชิก อปพร. เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
21.จัดซื้อเครื่องสูบน้ าส าหรับใช้ในงาน
ปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
22จัดซื้อแผงกั้นจราจร 
.            
 
 
 
 
23.จัดซื้อไฟสปอร์ตไลท(์มือถือ) 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

20 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

90 
 

 
 

20 
 
 

100 
 
 
 

10 
 
 

60 
 
 
 

20 
 
 
 

90 

21 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 
 

21 
 
 

100 
 
 
 

11 
 
 

61 
 
 
 

22 
 
 
 

91 

22 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 
 

22 
 
 

100 
 
 
 

12 
 
 

62 
 
 
 

23 
 
 
 

92 

23 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 
 

23 
 
 

100 
 
 
 

13 
 
 

63 
 
 
 

24 
 
 
 

93 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ90 
 
 

ร้อยละ100 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ10 

 
เพิ่มข้ึน  

≥ร้อยละ60 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 

-ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
 
-ปริมาณคดีการไมป่ฏิบัติตามกฎ
จราจรของประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
-เรือพลาสติกท้องแบนเป็นไป
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนด       
ร้อยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
 
 
-กล้องวีดีโอเป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 
-เหตุสาธารณภัยลดลงร้อยละ 
10 
 
-ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ60 
 
-เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. 
เข้าร่วมเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 
 
 

24.รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนริภัย
100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
25.จัดซื้อเรือพลาสติกท้องแบนท้ายตัด
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.จัดซื้อกล้องวิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
27.ออกตรวจปูองกันและระงบัอัคคีภัย
ตาม พรบ.นายตรวจ 
 
 
 
 
 
 
28.ประชุมประชาคมสัญจร อปพร.
จังหวัดอบุลราชธานี 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

100 
 
 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

70 
 

 
100 

 
 
 

70 
 
 
 

90 
 
 
 

70 
 
 
 

20 
 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 

100 
 
 
 

71 
 
 
 

21 
 
 
 

71 
 
 
 

22 
 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 

100 
 
 
 

72 
 
 
 

22 
 
 
 

72 
 
 
 

23 
 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 

100 
 
 
 

73 
 
 
 

23 
 
 
 

73 
 
 
 

24 
 

100 
 
 
 
 

90 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
ร้อยละ100 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ70 

 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ20 

 
ร้อยละ100 

 

-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
 
 -อาชญากรรมลดลงร้อยละ70 
 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง   
ร้อยละ 100 
 -อุบัติภัยจากการจราจรลดลง
ร้อยละ 70 
 
 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 100 
 
 
 
-อาชญากรรมลดลงรอ้ยละ70 
 
 
 
-ต่อเติมห้องวิทยุงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้าง 
 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
-มีไฟสัญญาณการ จราจรที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 
100 
 
-ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

29.  อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตามโครงการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายและน้ ามัน
เช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการออกตรวจปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
30.อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตามโครงการปรับปรงุปูายจราจร
เพื่อปอูงกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 
 
 
 
31.อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตามโครงการฝกึอบรมทบทวน
อาสาสมัครต ารวจชมุชน/หมูบ่้าน 
 
 
 
 
 
 
 
32.ต่อเติมหอ้งวิทยุ งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
33.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บริเวณแยกถนนวิสูตร
โยธาภิบาล1ชุมชนศรีพรหม 
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บริเวณแยกถนนวิสูตร
โยธาภิบาล6 
- แยกนางสมร คันนา ชุมชนห้วยโลก 
- แยกนางวันทอง ครองยุทธ ชุมชนห้วยโลก 
- แยกธนาคาร ธกส. ชุมชนห้วยโลก 
-บริเวณแยกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า          
ของเป้าหมาย 

ตัวชี้วดัผลผลิต
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

    6.3 เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัย
และสง่เสรมิระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

91 
 
 
 

100 
 
 

91 
 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
 
 
 

100 
 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 
 

93 
 
 
 

100 
 
 

93 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 

ร้อยละ100 
 
 

เพิ่มข้ึน  
≥ร้อยละ90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-มีไฟสัญญาณการ จราจรที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 
100 
 
-ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 
-ไฟฟูาส่องสว่างเป็นไปตาม
มาตรฐาน ร้อยละ100 
 
-ประชาชนท่ีสัญจรไป-มามี
ความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

34.ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บรเิวณแยกถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1ชุมชนศรีพรหม 
 
 
 
 
 
35.ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างจราจร 

-บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมชน
หลักเมือง 1 
- ทางข้ึนวัดภูพลาญแก้ว ชุมชนห้วย
โลก 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ส่วนที่ 4 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
  บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 ด้านคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา กองช่าง 

  การด าเนินงาน แผนงานงบกลาง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริหารทั่วไป แผนงานสถิติและวิชาการ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  การด าเนินงาน แผนงานงบกลาง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 ด้านการจดัระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม รวม 6 ยุทธศาสตร ์     รวม  4 ด้วน รวม 11 แผนงาน  รวม 5 หน่วยงาน รวม 3 หน่วยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                     
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14   13,997,000.00  18    12,986,200.00  21   20,094,575.00  12   10,843,600.00  65    57,921,375.00  
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10    8,850,000.00  7     8,550,000.00  7     8,550,000.00  7     8,550,000.00  31    34,500,000.00  
       1.2.1 เงินอุดหนุนองค์กร 2    1,000,000.00  2     1,000,000.00  2     1,000,000.00  2     1,000,000.00  8      4,000,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     

รวม 26   23,847,000.00  27    22,536,200.00  30   29,644,575.00  21   20,393,600.00  104    96,421,375.00  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ                     
การท่องเท่ียว                     
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2         45,000.00  2          45,000.00  2         45,000.00  2         45,000.00  8         180,000.00  
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 1         30,000.00  1          30,000.00  1         30,000.00  1         30,000.00  4         120,000.00  
  2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 3       110,000.00  3        110,000.00  3       110,000.00  3       110,000.00  12         440,000.00  
ของชุมชน                     
      2.3.1 เงินอุดหนุนองค์กร 1         80,000.00  1          80,000.00  1         80,000.00  1         80,000.00  4         320,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     
  2.4 แผนงานการเกษตร 3       200,000.00  3        200,000.00  3       200,000.00  3       200,000.00  12         800,000.00  

รวม 10       465,000.00  10        465,000.00  10       465,000.00  10       465,000.00  40      1,860,000.00  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     
ด้านคุณภาพชีวิต                     
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4       320,000.00  4        320,000.00  4       320,000.00  4       320,000.00  16      1,280,000.00  
     3.1.1 เงินอุดหนุนองค์กร 3         34,900.00  3          34,900.00  3         34,900.00  3         34,900.00  12         139,600.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1       200,000.00  1        200,000.00  1       200,000.00  1       200,000.00  4         800,000.00  
  3.3 แผนงานการศึกษา 15    9,989,276.00  15    10,670,504.00  15   11,396,354.00  15   12,176,789.00  60    44,232,923.00  
     3.3.1 เงินอุดหนุนองค์กร 1    3,600,000.00  1     3,800,000.00  1     4,000,000.00  1     4,200,000.00  4    15,600,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     
     3.3.2 บัญชีครุภณัฑ ์ 4       581,000.00  4        581,000.00  4       581,000.00  4       581,000.00  16      2,324,000.00  
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 8    4,432,734.00  8     4,846,007.00  8     5,300,108.00  8     5,799,118.00  32    20,377,967.00  
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4    1,222,236.00  4     1,296,460.00  4     1,378,106.00  4     1,467,916.00  16      5,364,718.00  
     3.5.1 เงินอุดหนุนองค์กร 1         50,000.00  1          50,000.00  1         50,000.00  1         50,000.00  4         200,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     

รวม 41   20,430,146.00  41    21,798,871.00  41   23,260,468.00  41   24,829,723.00  164    90,319,208.00  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

     3.5.2 บัญชีครุภณัฑ ์ 4      3,127,000.00  4      3,127,000.00  4      3,127,000.00  4         3,127,000.00  16       12,508,000.00  
  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4      3,729,658.00  4      4,191,593.00  4      4,595,553.00  4         5,039,900.00  16       17,556,704.00  
  3.7 แผนงานการศาสนา 23      8,585,800.00  23      8,585,800.00  23      8,585,800.00  23         8,585,800.00  92       34,343,200.00  
วัฒนธรรมและนันทนาการ                     
     3.7.1 เงินอุดหนุนองค์กร 1          30,000.00  1          30,000.00  1           30,000.00  1             30,000.00  4            120,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     
  3.8 แผนงานงบกลาง 4      9,956,000.00  4    10,526,000.00  4     11,136,000.00  4       11,646,000.00  16       43,264,000.00  
     3.8.1 เงินอุดหนุนองค์กร 2        102,500.00  2         102,500.00  2         102,500.00  2           102,500.00  8            410,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     

รวม 38    25,530,958.00  38    26,562,893.00  38     27,576,853.00  38       28,531,200.00  152      108,201,904.00  
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     
ด้านบริหารจัดการทรัพยากร                     
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม                     
  4.1 แผนงานสาธารณสุข 2          75,000.00  2         750,000.00  2           75,000.00  2             75,000.00  8            975,000.00  
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10      3,842,000.00  10      3,842,000.00  10      3,842,000.00  10         3,842,000.00  40       15,368,000.00  
  4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 1        100,000.00  1         100,000.00  1         100,000.00  1           100,000.00  4            400,000.00  
ของชุมชน                     
  4.4 แผนงานการเกษตร 2        130,000.00  2         130,000.00  2         130,000.00  2           130,000.00  2            520,000.00  

รวม 15      4,147,000.00  15      4,822,000.00  15      4,147,000.00  15         4,147,000.00  54       17,263,000.00  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

5)ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านบริหาร                     
จัดการบ้านเมืองที่ดี                     
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 24    17,773,986.00  24    18,953,734.00  24     20,251,459.00  24       21,678,954.00  90       78,658,133.00  
     5.1.1 เงินอุดหนุนองค์กร 4          90,000.00  4          90,000.00  4           90,000.00  4             90,000.00  4            360,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     
     5.1.2 บัญชีครุภณัฑ ์ 22      1,402,000.00  22      1,402,000.00  22      1,402,000.00  22         1,402,000.00  88         5,608,000.00  
  5.2 แผนงานสถิติและวิชาการ 1        105,000.00  1         105,000.00  1         105,000.00  1           105,000.00  4            420,000.00  
  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2          65,000.00  2          65,000.00  2           65,000.00  2             65,000.00  8            260,000.00  
  5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1        250,000.00  1         250,000.00  1         250,000.00  1           250,000.00  4         1,000,000.00  
  5.5 แผนงานงบกลาง 2      2,911,422.00  2      2,577,562.00  2      2,705,319.00  2         2,845,850.00  8       11,040,153.00  

รวม 56    22,597,408.00  56    23,443,296.00  56     24,868,778.00  56       26,436,804.00  206       97,346,286.00  
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                     
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ                     
การรักษาความสงบ เรียบร้อย                     
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1          10,000.00  1          10,000.00  1           10,000.00  1             10,000.00  4             40,000.00  
  6.2 แผนงานรักษาความสงบ 31      5,159,412.00  31      5,282,804.00  31      5,418,534.00  31         5,567,838.00  124       21,428,588.00  

รวม 32      5,169,412.00  32      5,292,804.00  32      5,428,534.00  32         5,577,838.00  128       21,468,588.00  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

     6.2.1 เงินอุดหนุนองค์กร 8        240,000.00  8         260,000.00  8         260,000.00  8           260,000.00  32         1,020,000.00  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ                      
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน                     
     6.2.2 บัญชีครุภณัฑ ์ 6      1,144,000.00  6      1,144,000.00  6      1,144,000.00  6         1,144,000.00  24         4,576,000.00  

รวม 14      1,384,000.00  8      1,404,000.00  8      1,404,000.00  8         1,404,000.00  56         5,596,000.00  

รวมท้ังสิ้น 232  103,570,924.00  227 
  

106,325,064.00  230   116,795,208.00  221     111,785,165.00  904     438,476,361.00  
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

5)ยุทธศาตร์การพัฒนา                     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                     
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรม 1    30,000,000.00  1    30,000,000.00  1     30,000,000.00  1       30,000,000.00  4      120,000,000.00  
และการโยธา   

 
  

 
  

 
  

 
    

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1        100,000.00  1         100,000.00  1         100,000.00  1           100,000.00  4            400,000.00  
     1.3 แผนงานการเกษตร 1      5,000,000.00  1      5,000,000.00  1      5,000,000.00  1         5,000,000.00  4       20,000,000.00  
     1.4 แผนการศาสนาวัฒนธรรม 1        310,000.00  1         310,000.00  1         310,000.00  1           310,000.00  4         1,240,000.00  
และนันทนาการ                     
                      
                      
                      

รวม 4    35,410,000.00  4    35,410,000.00  4     35,410,000.00  4       35,410,000.00  16      141,640,000.00  

รวมท้ังสิ้น 4    35,410,000.00  4    35,410,000.00  4     35,410,000.00  4       35,410,000.00  16      141,640,000.00  
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2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา            
       2.1 แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนน
เถาว์ถวิลย์ ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิ ต  ก่ อ ส ร้ า ง ว า งท่ อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่11 ขนาดท่อระบาย
น้ า Ø 0.60x 1 เมตร ยาว 285 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล8 ถึงถนน
วิสูตรโยธาภิบาล6  
-กลุ่ม เปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและผู้สัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน์ 
 

627,000.00 
(2559:628,000.00) 
(2558:306,000.00) 

 

   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

    กองช่าง 

 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่ อ ส ร้ า ง ว า ง ท่ อ
ร ะบายน้ า  คสล . 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสู ตร โยธาภิบาล 
ชุ ม ช น ศ รี พ ร ห ม   
หมู่ที่10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

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

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

 

   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

  กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 327 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
ผิวจราจรที่
ช ารุดและ
พัฒนาระบบ
คมนาคม
สะดวก 

- ผลผลิต จดัซื้อแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต (ส าเร็จรปู) ถุงละ 20 
กิโลกรมั จ านวนปีละ 
ไม่น้อยกว่า 600  ถุง  ใช้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไม่น้อย
กว่า 5 สาย (ตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด) 
- สถานท่ีด านินการ ถนนที่
ช ารุดภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ทีส่ัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์  
 
 
 
 
 
 

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

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

  กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 328 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน
ห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่
ที่7 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.60 x 1 เมตร  ยาว 776 
เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการเริ่มจาก
ทางหลวง2248 ถึงล าห้วยโลก  
-กลุ่ม เปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางไปมาบริเวณดังกล่าว
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

1,707,200.00    เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขั ง
และประชาชน
สั ญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล6 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล
และจาก         
แผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 

1.เพื่อเพ่ิม
พื้นที่ผิวจราจร 
คสล. 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 
 

-ผลผลิตก่อสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่11  
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 
830 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 6,640 ตารางเมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล   
นาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล ถึงถนนเถาว์
ถวิลย์  
-กลุ่ม เปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ก ล า ง เ มื อ ง แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

2,124,800.00 
 

   เชิงปริมาณ 
1.แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ส าเร็จรปู) 
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน
วิสูตรโยธาภิบาล4 ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่11 ขนาดท่อระบาย
น้ า Ø 0.60x 1 เมตร ยาว 
193 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล ถึงบล็อก
คอนกรีตท่อลอดเหลี่ยม  
-กลุ่ม เปูาหมาย ประชาชน
ชุ ม ช น ก ล า ง เ มื อ ง แ ล ะ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

424,600.00 
 
 

   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขั ง
และประชาชน
สั ญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนห้วยโลก  
ชุมชนห้วยโลก หมูที่ 
7(จากการประชุม
ประชาคมในระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน
วิสูตรโยธาภิบาล  ชุมชนห้วย
โลก หมู่ที ่7 ขนาดท่อระบาย
น้ า Ø 0.60x 1 เมตร ยาว 
350 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล11 ถึงทาง
หลวง 2248 
-กลุ่ม เปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่ เดินทางสัญจรไปมาได้ใ ช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

1,015,000.00    เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขั ง
และประชาชน
สั ญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

-ผลผลิตก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนน
สุขาภิบาล 1  ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที ่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.80x 1 เมตร ยาว 580 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย) 
-สถานที่ด าเนินการจากถนน
ถนนกิ่งพงษ์ษา ถึงถนนชัย
สุวรรณ  
-กลุ่ม เปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่ เดินทางสัญจรไปมาได้ใ ช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

1,600,000.00    เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชน 
ไม่มีน้ าท่วมขั ง
และประชาชน
สั ญ จ ร ไ ป ม า
สะดวก 

  กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคันดิน 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยพ่อใหญ่   
ล.เจริญ (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคันดิน             
พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยพ่อ
ใหญ่ ล.เจริญจากถนนนิเวศน์ 
– ถนนพิรุณ  ระยะทาง  800  
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ซอยพ่อใหญ่ ล.เจริญจากถนน
นิเวศน์ – ถนนพิรุณ         
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ 
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

90,000.00 
(2559:90,000.00) 

   เชิงปริมาณ 
1.ถนนคันดินเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90 
 
 

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนน
วิเชียร ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่8      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ที่8 ขนาดท่อระบายน้ า Ø 
0.80x 1.00 เมตร ยาว 818 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล   
ถึงบล็อกคอนกรีตท่อเหลี่ยม   
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

3,681,000.00    เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 6 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11  (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
160 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 6 ชุมชนกลาง
เมือง เริ่มจากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล 2  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

500,000.00 500,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล
ชุมชนหลักเมือง   
หมู่ที่ 8  (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
176 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 10 ถึงถนนวิเชียร 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

510,400.00 510,400.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ถนนชัย
สุวรรณชุมชน
ห้วยซันเหนือ     
หมูที่ 13  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อลอด
เหลี่ยม ขนาด Ø 1.50 x 1.50 
เมตร ยาว  10 เมตร      
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนชัยสุวรรณ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000.00 150,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล1
ชุมชนศรีพรหม   
หมู่ที่ 10 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
420 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล ถึง ถนนวิเศษ
โกสินทร ์
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพหรมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

  1,218,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล12
ชุมชนหลักเมือง   
หมู่ที่ 8          
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว  
408 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล ถึง ถนนหลักเมือง 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

  1,183,200.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
กิ่งพงษ์ษา ชุมชน
หลักเมือง 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.80 x 1.00 เมตร ยาว  
162 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนน สุขาภิบาล 1 ถึง     
ถนนวิเชียร 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

  567,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล  
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11  (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
168 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล ชุมชนกลางเมือง 
เริ่มจากถนนวสิูตรโยธาภิบาล 
2 ถึง ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

 

 

 

  537,600.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 342 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ลอกท าความสะอาด
คลองและท่อระบาย
น้ าในเขตชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง1 
หลักเมือง 2) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ลอกท าความสะอาด
คลองและท่อระบายน้ าในเขต
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8   
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ คลองและ
ท่อระบายน้ าในเขตชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่ 8 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

 

 

 

 

 100,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ทางระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 
13 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
  
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
406 เมตร (ตามแบแปลนบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ เริม่จากถนนชัย
สุวรรณ ถึง ถนนนิเวศน์ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

 

  

 

 1,472,000.00 

 

  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
วิสูตรโยธาภิบลา 6 
ชุมชนห้วยซันใต้หมู่
ที ่12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผิวจราจร 
คสล. 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ช่วยลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
440.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ      
 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 
ชุมชนห้วยซันใต้ เริ่มจากถนน
เถาว์ถวิล ถึง ถนนชัยสุวรรณ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์

 

   

 

880,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 3 
ชุมชนศรีพรหม หมู่
ที่ 10  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
418 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 3 ชุมชนศรีพรหม 
เริ่มจากถนนวสิูตรโยธาภิบาล 
ถึง ถนนวิเศษโกสินทร ์
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

 

 

 

 1,337,600.00  

 

  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
สุขาภิบาล 1 ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
212.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนหลัก
เมือง เริ่มจากถนนกิ่งพงศ์ษา 
ถึง ถนนเถาว์ถวิลย์ 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

 
 
 
 

 424,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชน 
สัญจรไป-มา  
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
ศรีมัน ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
266.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนศรีพรหม ชุมชนศรีพรหม 
เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 
 กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

 532,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชน 
สัญจรไป-มา 
 สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 4 ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 4 ชุมชนห้วยซันใต้ 
เริ่มจากถนนเถาว์ถวิลย์ ถึง 
ถนนชัยสุวรรณ 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไปมาได้ใช้ประโยชน ์
 

 

 

 880,000.00 

 

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

ประชาชนสัญจร
ไปมา 
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก    
ถนนชัยสุวรรณ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
หมู่ที่ 13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
  
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

- ผลผลิตก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
230 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ เริ่มจากถนนวิเชียร ถึง 
บริเวณหน้าบ้านพ่อใหญ่อุบล      
ทองเกลียว 
 กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร 
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

 736,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 
13  
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
337 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนน
สุขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ เริ่มจากถนนเถาว์ถวิลย์   
ถึง ถนนชัยสุวรรณ 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร 
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

 1,078,400.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างn ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วม 
ขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิเศษ
โกสินทร ์ชุมชน   
ศรีพรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 630.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนวิเศษโกสินทร ์ชุมชนศรี
พรหม เริม่จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 1   
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 

 
 
 
 
 

880,000.00   เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
ห้วยโลก 2 ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยโลก 2 ชุมชนห้วย
โลก เริม่จากถนนพลาญแก้ว 
ถึง ถนนห้วยโลก 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 

 

 

  660,000.00  

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ซ่อมสร้างผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนน
สุขาภิบาล2 ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมู่ที1่2 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 417.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนน
สุขาภิบาล 2 ชุมชนห้วยซันใต้ 
เริ่มจากถนนพริุณ ถึง      
ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

 

   

 

 72,975.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
ชัยสุวรรณ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 
13                 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
166 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนชัย
สุวรรณ ชุมชนห้วยซันเหนือ 
เริ่มจากถนนวิเชียร ถึง     
ถนนสุขาภิบาล 1 
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

 

  531,200.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 เทลานคอนกรตี
ศาลากลางบ้านศรี
พรหม (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 

1.เพื่อสะดวก
ต่อประชาชน
ที่มาใช้บริการ 
2.เพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ผลผลิต เทลานคอนกรตี
บริเวณศาลากลางบ้าน บ้าน
ศรีพรหม ขนาด  
16.10x20.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางแมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ศาลากลางบ้านบ้านศรีพรหม  
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 
 

  128,000.00  เชิงปริมาณ 
1..ลานคอนกรีต
บริเวณศาลา
กลางบ้านเป็นไป
ตามมรตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การมาใช้บริการ 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนวิสตูรโยธา 
ภิบาล 5 ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 5 ชุมชนศรีพรหม 
เริ่มจากถนนวสิูตรโยธาภิบาล 
ถึง ถนนวิเศษโกสินทร ์
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 

 

 
 

  1,049,600.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเศษโกสินทร ์
ชุมชนศรีพรหม   
หมู่ที่ 10  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
650 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิเศษ
โกสินทร ์ชุมชนศรีพรหม   
เริ่มจากทางหลวง 2248 ถึง   
ถนนวิสูตรโยธา  ภิบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

 

  2,080,000.00 

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 233.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

  582,500.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก    
ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 4 ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
306 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ         
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล ถึง ถนน
กลางเมือง 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

  979,200.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 360 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 เทลานคอนกรตี
บริเวณศากลางบ้าน 
ชุมชนห้วยซันใต ้
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

1.เพื่อสะดวก
ต่อประชาชน
ที่มาใช้บริการ 
2.เพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ผลผลิต เทลานคอนกรตี
บริเวณศาลากลางบ้าน บ้าน
ห้วซันใต้ ขนาด  
30.00x40.00 เมตร หรือพื้นที่         
ไม้น้อยกว่า 1,500 ตาราง
แมตร หนา 0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ศาลา
กลางบ้านบ้านห้วซันใต ้
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยวซันใต้ 
 
 
 
 
 
 
 

  480,000.00  เชิงปริมาณ 
1..ลานคอนกรีต
บริเวณศาลา
กลางบ้านเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การมาใช้บริการ 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 361 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 
(ส านักงานเทศบาล
ต าบลหลังเก่า)
(ชุมชนกลางเมือง) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสะดวก
ต่อประชาชน
ที่มาใช้บริการ 
2.เพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ผลผลิต  ก่องสร้างห้องน้ า 
จ านวน  5 ห้อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ          
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยหลังเกา่ 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวยได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  200,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ห้องน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การมาใช้บริการ 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 362 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.40 x 1.00 เมตร ยาว 
213 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจากถนน
กลางเมือง ถึง ถนนเถาว์ถวิลย์ 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

 

  383,400.00 

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 363 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ท้ังสอง
ข้างทางถนนกลาง
เมือง ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
356 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนกลางเมือง ชุมชนกลาง
เมือง เริ่มจากถนนวสิูตร
โยธาภิบาล 2 ถึง ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 6 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

  2,278,400.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 364 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อ
พัก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 8  
ชุมชนกลางเมือง  
หมู่ที่ 11(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ผลผลติ ก่อสร้างว่างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 
0.60 x 1.00 เมตร ยาว 830 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 
ชุมชนกลางเมือง เริ่มจากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล  ถึง ถนน
เถาว์ถวิล 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร   
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

 
 
 

 

  2,656,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 365 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสุขาภิบาล 
2 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 128.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ เริม่จากทาง
หลวง 2248 ถึง  
ถนนชัยสุวรรณ 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

  204,800.00  

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 366 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขาภิ 
บาล2 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
153.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชน
ห้วยซันเหนือ เริม่จากผิวถนน 
คสล. เดิม ถึง ผิวถนน คสล. 
เดิม (บริเวณดา้นหลังโรงแรม
ภูตะวัน) 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันเหนือและ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

  

 

 306,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 367 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล.             
ถนนขาภิบาล 1 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่
ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
664.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนน
สุขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซันใต้ 
เริ่มจากผิวถนน คสล. เดมิ ถึง 
ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

  1,328,000.00  

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 368 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
กลางเมือง ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง     
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 540.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน
ห้วยซันใต้ เริม่จากผิวถนน 
คสล. เดิม ถึง ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

  1,080,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิเชียร ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.80 x 1.00 เมตร ยาว 
833 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนน
วิเชียร ชุมชนเมือง เริ่มจาก
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง  
ถนนเถาว์ถวิลย ์
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

  3,748,500.00  

 

 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
สันติราษฏร ์ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที ่8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
173.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนน  
สันติราษฏร ์ชุมชนหลักเมือง 
เริ่มจากทางหลวง 2248 ถึง   
ถนนวิเชียร 
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

  346,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนห้วยโลก 
ชุมชนห้วยโลก     
หมู่ที่ 7  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยโลก ชุมชนห้วยโลก 
เริ่มจากถนนห้วยโลก 2   
(หน้าบ้านแม่อ๊อด) ถึง  
 ถนนพลาญแก้ว 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์

 
 
 

 

  1,000,000.00  เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนพิรณุ 
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่ 12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
298.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนพิรณุ 
ชุมชนห้วยซันใต้ เริ่มจากทาง
หลวง 2248 ถึง ถนนวิเชียร 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

 

   596,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนพิรณุ 
ชุมชนห้วยซันใต้  
หมู่ที่ 12 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
733.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนพิรุณ 
ชุมชนห้วยซันใต้ จากทาง
หลวง 2248 ไปทางแนวเขต
เทศบาล (บริเวณสุดเขตที่ดิน
บ้านพ่อใหญ่เคน) 
 -กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 
 

   1,466,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 11 
ชุมชนห้วยโลก  
หมู่ที่ 7 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
410 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11 
ชุมชนห้วยโลก ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถึง ถนนวิเศษ
โกสินทร ์
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

   1,312,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนห้วยซัน
ใต ้ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
540.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยซันใต ้ชุมชนห้วยซัน
ใต้ จากผิวถนน คสล. เดมิ       
ถึง ถนนเวียงชัย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

 

   1,080,000.00  

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 376 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 ก่อสร้างคลอง     
รูปตัวยูถนนวิเชียร 
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างคลองรูปตัวยู 
ยาว 25 เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ  
ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง      
ต่อจากคลองเดมิ ถึง 
ถนนกิ่งพงษ์ษา 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมือง 

 

   50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 377 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
ห้วยโลก 2 ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
335 เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก 
เริ่มจากทางหลวง 2248     
ถึง ถนนพลาญแก้ว 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

 

   1,072,000.00  

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 378 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.    
ถนนสุนัย ณ อุบล 
ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่
ที ่12  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. สองข้าง กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชน
ห้วยซันใต้ เริม่จากถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 6 ไปทางแนวเขต
เทศบาล  
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไป
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

   1,240,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 379 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนวิสตูร
โยธาภิบาล 16 
ชุมชนหลักเมือง   
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
405.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 
ชุมชนหลักเมือง จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล ถึง       
ถนนกลางเมือง 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

   810,000.00 

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 380 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. ถนนหลักเมือง 
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
380.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนหลักเมือง ชุมชนหลัก
เมือง จากถนนวิสูตรโยธา     
ภิบาล 14 ถึง บริเวณหน้า
ประปาส่วนภูมภิาค 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 

   760,000.00  
 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 12 
ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
408 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ        
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 
ชุมชนหลักเมือง ถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถึง ถนนกลางเมือง 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนหลักเมืองและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

 

   1,305,600.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ

ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ถนนวิเศษโกสินทร ์
ชุมชนห้วยโลก    
หมู่ที่ 7 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก) 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน
ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

-ผลผลิต ก่อสร้างว่างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 
600 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ ถนนวิเศษ
โกสินทร ์ชุมชนห้วยโลก   
ถนนห้วยโลก 3 ถึง สะพาน 
ล าห้วยโลก 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชน
ที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน ์
 

 

 

   1,152,000.00  

 

เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทางระบาย
น้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนในชุมชนไม่
มีน้ าท่วมขังและ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 ก่อสร้างปรับปรุง 
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

1. เพื่อใช้เป็น
สถานท่ี
จ าหน่าย
สินค้า 
2.เพื่อใช้
ทดแทน
อาคารตลาด
สดเทศบาล 
หลังเดิมที่
ช ารุด 

-ผลผลิต ก่อสร้างปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเพื่อทดแทนอาคารหลัง
เดิมที่ช ารุด (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการตลาดสด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 
-กลุ่มเปูาหมาย               
แม่ค้า,ประชาชนได้เข้ามาใช้
ประโยชน์ตลาดสด 
 
 
 
 
 
 

20,000.000.00 20,000.000.00 20,000.000.00 20,000.000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
อาคารตลาดสด 

   กองช่าง 

 รวม 59 โครงการ   13,997,000.00 12,986,200.00 20,094,575.00 10,843,600.00    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลองระบาย
น้้าร่องซัน  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 

เพื่อก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้หมด
ไปท าให้คลอง
ระบายน้ า
สะอาดระบาย
ได้ได้สะดวก 

-ผลผลิต ลอกคลองระบายน้ า
ก าจัดขยะมลูฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล 
-สถานท่ีด าเนินการ     
- ฝั่งถนนนิเวศน์ ถึง อ่างเก็บ
น้้าห้วยซัน 
- ถนนวิเชียร ถึง อ่างเก็บน้้า
ห้วยซัน 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผู้ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

200,000.00    เชิงปริมาณ 
1.ลอกคลองเป็นไป
ตามแบบแปลน
แผนผังและรายการ
ที่ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 

คลองระบายน้ า
สะอาดระบาย
น้ าไดส้ะดวกสิ่ง
ปฏิกูลก าจดั
หมดไป 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องเล่นเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรีพรหม
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนหลักเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็ก
มีอุปกรณ์ 
เครื่องเล่น    
ที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

-ผลผลิต ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องเล่นเด็ก จ านวน  10 
รายการ 
-สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรี
พรหมและศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์หลักเมือง 
 กลุ่มเปูาหมาย  เด็กเล็กศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน      
วัดศรีพรหม 

 
 

 

 

 

100,000.00    เชิงปริมาณ 
1. อุปกรณ์ เครื่อง
เล่นเป็นไปตาม
รายการที่ซ่อมแซม
ร้อยละ 10        
เชิงคุณภาพ         
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็ก
และผูป้กครอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เด็กเล็กมี
อุปกรณ์ เครื่อง
เล่นท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงโรงฆ่าสตัว ์
( จ ากกา รประ ชุม
ป ร ะ ช า ค ม ร ะ ดั บ
ชุมชนต าบลหรื อ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
บริการโรงฆ่า
สัตว์ที่ได้
มาตรฐาน 

-ผลผลิต 
ปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์ จ านวน 1 
แห่ง รายละเอียด ดังนี ้
1.ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2.ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงฆา่
สัตว ์
3.จัดหาโตะ๊ช าแหละซากสัตว์
พร้อมอุปกรณ ์
4.ก่อสร้างคอกพักสัตว์แยก
สุกร แยกโค 
5.ก่อสร้างบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อก่อน
เข้าโรงฆ่าสัตว ์
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย) 
 
 
 
 

1,000,000.00 
 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.โรงฆ่าสตัว์เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.เนื้อสัตว์มีคณุภาพ   
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ90 
 
 
 
 

ประชาชน 
ได้บรโิภค
เนื้อสัตวส์ะอาด
และปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ           
กองช่าง 

 

      ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 387 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
ที่ดินเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ท่ีตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 12 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนทุก
ชุมชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับบริการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จ้ า ง ส า ร ว จ แ ล ะ
ออกแบบโครงการ
ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์
ถ น น วิ สู ต ร โ ย ธ า     
ภิ บ า ล ( จ า ก ก า ร
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนน
วิสูตรโยธาภิ
บาลให้สะดวก
ในการสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนและ
มีภูมิทัศน์น่า
ชมน่ามอง 

-ผลผลิต  จ้างส ารวจและ
ออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล   
จ านวน 1 สาย 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและผู้สญัจรไปมาได้
ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การส ารวจและ
ออกแบบเพื่อ
ปรับปรุง           
ภูมิทัศน์ถนนวิสูตร
โยธาภิบาลได้
มาตรฐานร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และ ภูมิทัศน ์
น่าชมน่ามอง 

    กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขุดลอกล าห้วยซัน 
พร้อมเขื่อนปูองกัน
ตลิ่ง จากถนน
สุขาภิบาล 2- 
ถนนวิเชียร   
หมู่ที่ 12 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้ตลอดป ี

- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซัน
พร้อมเขื่อนปูองกันตลิ่ง จาก
ถนนสุขาภิบาล 2 –ถนน
วิเชียร(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ จากถนน
สุขาภิบาล 2-ถนนวิเชียร    
หมู่ที่ 12 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เขื่อนปูองกันตลิ่ง 
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ าของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ขุดลอกล าห้วยซัน
ตอนบนพร้อม
ก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ า จากถนนนิเวศน-์
วัดปุาโนนนิเวศน์ 
หมู่ที่ 13  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

- ผลผลิต ขุดลอกล าห้วยซัน
ตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายเก็บ
กักน้ า จากถนนนิเวศน์-วัดปุา
โนนนิเวศน์ (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
สถานท่ีด าเนินการจ านวน     
1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ จากถนน
นิเวศน-์วัดปุาโนนนิเวศน์    
หมู่ที่ 13 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ฝายเก็บกักน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ 
ต้องการใช้น้ าของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
จากถนนเถาว์ถวิลย์ 
–ล าห้วยซัน 
(ถนนสุขาภิบาล 2) 
หมู่ที่ 13 (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้ตลอดป ี

- ผลผลิต ก่อสร้างคลองส่งน้ า
จากถนนเถาว์ถวิลย์ –ล าห้วย
ซัน (ถนนสุขาภิบาล 2)  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย)สถานท่ีที่
ด าเนินการจ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ จากถนน
เถาว์ถวิลย์ – ล าห้วยซัน (ถนน
สุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 13 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.คลองส่งน้ าเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ 
ต้องการใช้น้ าของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ าล าห้วยโลก
ตอนบนช่วงถนน
พลาญแก้ว-ร่องแทน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

- ผลผลิต ก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ าล าห้วยโลกตอนบนช่วง
ถนนพลานแก้ว-ร่องแทน 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย)สถานที่
ด าเนินการจ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ  ช่วงถนน 
พลาญแก้ว-ร่องแทน 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนผูม้ี
ส่วนร่วมในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ฝายเก็บกักน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ าของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

 รวม 10 โครงการ   8,850,000.00 8,550,000.00 8,550,000.00 8,550,000.00    
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ 
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
และฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับ  
พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการพ.ศ. 
2540 

- ผลผลิต 
จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ  
พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ  พ.ศ. 2540  ใหแ้ก่
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ผู้น าชุมชน  
ผู้มีส่วนร่วม และประชาชนท่ี
สนใจ 
 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมและผู้น าชุมชน
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจช่องทาง
ในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจช่องทางใน
การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

งานประชา 
สัมพันธ์/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จัดท าเวปไซต์ 
สินค้า บริการ และ
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อจัดท าเวป
ไซต์ สินค้า 
บริการ และ
ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยให้
ประชาชน
ผู้สนใจสืบค้น
ข้อมูลได้
สะดวก
รวดเร็ว 

- ผลผลิต จดัตั้งศูนย์ข้อมลูการ
ท่องเที่ยวเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและจัดท าเวปไซต์ 
สินค้า บริการ และข้อมลูด้าน
การท่องเที่ยวเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน 1 เวป
ไซตผ์ู้สนใจเข้าชมเวปไซต์  
ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร         
(การท่องเที่ยว)เทศบาลต าบล    
นาจะหลวยหรือส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
หรือนักท่องเที่ยวท่ีสนใจ 
 

30,000.00 
(2558:10,000.00) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนัก
ท่องเที่ยว 
ผู้สนใจเข้าชมเวป
ไซต์ เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 

ประชาชน
นักท่องเที่ยว
ผู้สนใจสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็ว 

งานประชา 
สัมพันธ์/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 2 โครงการ - - 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - -  

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 395 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.2แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ย
อาหาร 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ 
แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร
ให้มีจิตส านึก
รักษาระดับ
มาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาด
อร่อย 

- ผลผลิต 
ฝึกอบรมสร้างจติส านึกรักษา
ระดับมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาดอร่อยให้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร
จ านวนไม่น้อยกว่า 20ราย:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหนา่ยอาหารในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

30,000.00 
(2558:10,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด
รสชาดอร่อยเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร
มีจิตส านึกรักษา
ระดับมาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาดอร่อย 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมายกลุม่อาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชนที่มีการจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และมสีถานะเป็นกลุ่มหรือ
ชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม1 โครงการ - - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขแบบ ABC 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อบริการ
ประชาชนในการ
วิเคราะห์ให้
ค าแนะน าแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนและสรา้ง
ชุมชนเข้มแข็ง 

- ผลผลิต ประชาชนไดร้ับ
ค าแนะน าการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนและเสรมิสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิธีการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายครัวเรือนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(ปี พ.ศ.2559 ในเขตเทศบาล
มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
2,461 ครัวเรือน) 
 
 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนสามารถ
น าข้อมูลการจดัท า
บัญชีครัวเรือนมาใช้
ในการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาการเพิ่ม
รายได้ ลดรายจา่ย
ของตนเอง ได้มาก
ขึ้นไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 60 
 
 

ประชาชนมีการ
บันทึกรายรับ
รายจ่าย
ครัวเรือนและ 
น าข้อมูลมาใช้ใน
การบริหาร
จัดการแกไ้ข
ปัญหาการเพิ่ม
รายได้ ลด
รายจ่ายของ
ตนเอง 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เสรมิสร้างให้
ความรู้ด้านการ
สหกรณ์ในระดับ
ประชาชน      
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อสร้างองค์
ความรู้การ
ประกอบอาชีพ
ด้านการสหกรณ ์

- ผลผลิต  จัดอบรม เชิง
ปฏิบัติการให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
จ านวนผู้มสี่วนร่วมไม่น้อยกว่า 
50 คน : ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบล  
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ก าหนดตามความเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย กลุ่มอาชีพ 
ประชาชน กรรมการชุมชน 
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนและ    
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความรูด้้านการ
สหกรณ์เพิ่มขึ้น    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 

1.ประชาชนมี
ความรู้วาระ
แห่งชาติด้าน
การสหกรณ ์
2.ประชาชนใช้
วิธีการสหกรณ์
สร้าง เศรฐกิจใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพด้าน
การเกษตร 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1  
ชุมชนหลักเมือง 2 
 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนท่ัวไป
ในเขตเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาล กลุม่
อาชีพ กลุ่มหรือ
ชุมชน และผู้มี
ส่วนร่วม ที่มีการ
รวมกลุม่เข้มแข็ง
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ด าเนินกิจการ 

- ผลผลิต ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 
กลุ่มอาชีพ ด้านการเกษตร 
ส าหรับประชาชน และผู้มสี่วน
ร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 
(2558:81,810.00) 
(2557:21,000.00) 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วม กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ในเขตเทศบาล  
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาล  
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน 
และผูม้ีส่วนร่วม  
มีการรวมกลุ่ม
เข้มแข็ง มี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ด าเนินกิจการ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 400 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

 - กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มหรือชุมชนและผู้มี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

รวม 3 โครงการ - - 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 - - - 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 401 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จัดท าแปลงตัวอย่าง
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
นาข้าวและการแปร
รูปข้าว(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชน
ของชุมชน   
ห้วยซันเหนือและ
ชุมชนกลางเมือง) 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
ผลิตขา้วและ
พืชผลทางการ
เกษตรด้วย 
ปุ๋ยอินทรีย ์

- ผลผลิต จดัอบรมเพื่อจัดท า
แปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าว และเรียนรู้
วิธีการแปรรูปข้าว ส าหรับ
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการทีด่ินโรง
ฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หมู่ที่ 12 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน   
ที่สนใจเรียนรู้การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าวและเรียนรู้
วิธีการแปรรูปข้าว 
 

100,000.00 
(2559:50,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:100,000.00) 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้ารบัการ
อบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน า
ประสบการณ์เรยีนรู้
ไปใช้ในนาข้าวของ
ตนเองเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 

ประชาชนไดม้า
เรียนรู้และเยี่ยม
ชมแปลง
ตัวอย่างการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในนา
ข้าวและ
สามารถน า
ประสบการณ์
เรียนรูไ้ปใช้ใน 
นาข้าวของ
ตนเอง 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 402 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การท าปุ๋ยอินทรีย ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง  2 
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนกลางเมือง ) 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์
ในการเกษตร 
 

- ผลผลิต จดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การท าปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใช้ในการเกษตรส าหรับ
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการทีด่ิน
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนที่
สนใจในการท าปุ๋ยอินทรีย์   
ใช้เอง 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้ารบัการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน า
ประสบการณ์เรยีนรู้
ไปใช้ในการเกษตร
ของตนเองเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 
 
 
 

ประชาชนไดม้า
เรียนรู้การท าปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อน าไปใช้ใน
การเกษตรของ
ตนเอง 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 403 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร(จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้ ) 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้
เกษตรกรใน
ชุมชน         
มีความรู้และ
น าเทคโนโลยี
ทางการ
เกษตรมาปรับ
ใช้ในพื้นที่ 
2.เพื่อเพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตรให้
เกษตรกรใน
ชุมชน 

- ผลผลิตเกษตรกรในชุมชน
เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  
150 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมอบรม 
 
 
 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้ารบัการ
อบรมเพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน า
ประสบการณ์เรียนรู้
ไปใช้ในการท า
การเกษตรของตนเอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

1.เกษตรกร
สามารถน า
เทคโนโลย ี
ใหม่ ๆ มาใช้ใน
การท า
การเกษตร   
ของตนเอง 
2.เกษตรมี
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 3 โครงการ - - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - - - 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 404 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มี
ความรักความ
สามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ ส าหรับประชาชนและผู้
มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ 
นาจะหลวย หอประชุมท่ีว่าการ
อ าเภอนาจะหลวยหรือสถานท่ี
เหมาะสมตามท่ีเทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอนา
จะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
 
 

100,000.00 
(2560:100,000.00) 
(2559:100,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:100,000.00) 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีจัดงานวัน
พ่อแห่งชาติประจ าปี
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ ของ 
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จัดงานวันแม่
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น          
มีความรักความ
สามัคคี
ปรองดองในหมู่
คณะ 

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ส าหรับประชาชนและผู้
มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ 
นาจะหลวย หอประชุมท่ีว่าการ
อ าเภอนาจะหลวยหรือสถานท่ี
เหมาะสมตามท่ีเทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
 
 

70,000.00 
(2560:70,000.00) 
(2559:70,000.00) 
(2558:140,000.00) 
(2557:50,000.00) 

70,000.00 
 

70,000.00 
 

70,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงานประเพณี 
จัดงานวันแม่แห่งชาติ
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ปรองดองในหมู่
คณะ ของ 
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จัดท าซุ้มเฉลิม 
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปรับภูมิ
ทัศน์ให้
สวยงามน่าชม
น่ามองและ
ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้
จรรโลงใจ  

- ผลผลิตจดัท าซุ้มเฉลิม 
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริยภ์ายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ซุ้ม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนทาง
หลวง 2248 เยื้องปูอมบารมี
หรือตามที่เทศบาลต าบล   
นาจะหลวยก าหนดเป็นจุดที่
เหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษตัริย ์
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ซุ้มเฉลมิพระ
เกียรตเิป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี 
ทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานการ
จัดท าซุ้มเฉลิม 
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ70 
 

เกิดภูมิทัศน์
สวยงาม น่าชม 
น่ามองและเกดิ
ความจรรโลงใจ 
ของ ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ธรรมะพัฒนาจิตใจ 
สานสายใยชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนกลางเมือง) 

เพื่อพัฒนา
จิตใจพนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย  

- ผลผลิต จดักิจกรรมพัฒนา
จิตใจพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ วัดปุา 
โนนนิเวศนห์รือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็น
สถานท่ีเหมาะสมจัดกิจกรรม 
- กลุ่มเปูาหมาย พนักงาน
เทศบาล ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 
 

50,000.00 
(2557:50,000.00) 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พนักงานเทศบาล
มีทัศนะคติที่ดตี่อ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

เกิดการพัฒนา
จิตใจของ
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน 

งานนิติการ
และสญัญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 4 โครงการ - - 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อผ้าหม่ต้าน 
ภัยหนาวส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปที่
ประสบภัยทุกกลุม่ 
จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
ประชาชน
ทั่วไปท่ี
ประสบภัยทุก
กลุ่มมผี้าห่ม 
กันหนาว 

- ผลผลิต จดัซื้อผ้าหม่ต้านภัย
หนาวส าหรับประชาชนท่ัวไป
ที่ประสบภัยทุกกลุม่จ านวนไม่
น้อยกว่า 150 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล        
นาจะหลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชน
ทั่วไปท่ีประสบภัยทุกกลุ่มใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

200,000.00 
(2560:100,000.00) 
(2559:100,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:100,000.00) 

 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผ้าห่มตา้น 
ภัยหนาวเป็นตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ประชาชนลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ประชาชนท่ัวไป
ที่ประสบภัย 
ทุกกลุ่มมผี้าห่ม
กันหนาว 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 1 โครงการ - - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้
บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย
เงินเดือนฝุาย
ประจ า
ค่าตอบแทน 
ต่าง ๆ  
 

- ผลผลิต 
 1.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน 
เงินเพิ่ม ต่าง ๆของพนักงาน 
เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง)จ านวน 23คน 
เป็นเงิน 4,797,276บาท 
2.จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน 
เป็นเงิน 39,600 บาท 
 
 
 
 

4,962,276.00 
(2560:4,511,160.00) 

 

5,458,504.00 6,004,354.00 6,604,789.00 เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการ
ครบตามสิทธิ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจ
และตระหนัก
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  นอกเวลา
ราชการ       
ค่าเดินทางไป
ราชการ 
 
 

3.จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เป็นเงิน 
48,400 บาท 
5.จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เป็นเงิน5,500บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  71,500 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการกอง
การศึกษา ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อให้ประชาชน
มีความ 
พอใจในการ
บริหารงาน
องค์กรและการ
บริการที่อ านวย
ความสะดวก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน
ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม 
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   45,000 บาท 
2. ค่าวัสดุส านักงาน  
30,000 บาท 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว  
30,000 บาท 
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
20,000 บาท 
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
65,000 บาท 
 
 

220,000.00 
(2560:220,000.00) 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
2.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความ 
พอใจในการ
บริหารงาน
และการ
บริการอ านวย
ความสะดวก
ของเทศบาล 

กอง
การศึกษา 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 412 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6. วัสดุการเกษตร  30,000 
บาท 
- สถานท่ีด าเนินการกอง
การศึกษา ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เชิงคุณภาพ 
3.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3.โครงการหลัก:สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 โครงการย่อยที่ 1 

:พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีการพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับครู/ผู้ดูแลเด็กจ านวน
ไม่น้อยกว่า 8 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
เป็นสถานท่ีฝึกอบรมหรือ
ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายคร/ูผูดู้แลเด็ก 
 
 
 
 

30,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครู/ผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เกิดการพัฒนา
ตนเองของครู/
ผู้ดูแลเด็กและ
สามารถน า 
ความรู้ไปใช้จัด
ประสบการณ์
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 2:
จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ 
 
 

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหมจ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน:ปี ( ปี พ.ศ. 2561มี
เด็กเล็ก จ านวน คน 200x 20 
บาท x 280 วัน) 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย  และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมายเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
 
 

1,135,000.00 
(2560:1,128,200.00) 
(2559:1,338,400.00) 
(2558:1,021,600.00) 
(2557:1,198,400.00) 

 

1,200,000.00 
 

1,260,000.00 
 

1,320,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบ
อาหารกลาง
วันที่จัดให้และ
อาหารกลางวัน
มีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของเด็กเล็ก
และนักเรียน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดหาอาหารเสริม (นม)
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชน 
ห้วยซันใต้) 
 
 
 

เพื่อใหเ้ด็ก
เล็กและ
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม
(นม)ที่มี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความ
ต้องการ 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหารเสริม 
(นม) (ปี พ.ศ.2560 คาดว่ามี
เด็กเล็กและนักเรียนรวม 
1,015 คน) ส าหรับโรงเรยีน
นาจะหลวย(กรป.กลาง)
อุปถัมภ์ 822x 8 บาท x 260 
วัน เป็นเงิน 1,709,760 บาท
,ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในศรีพรหม 193 คนx 
8 บาท x 280 วัน เป็นเงิน 
432,320 บาทและเด็ก
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,024 
คน:ปี ได้รบับริการ 
 
 

2,400,000.00 
(2560:2,142,080.00) 
(2559:2,351,200.00) 
(2558:1,846,180.00) 
(2557:1,791,720.00) 

 

2,500,000.00 
 

2,600,000.00 
 
 

2,700,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาหารเสริม (นม)
เป็นไปตามคุณสมบัติ
ท่ีก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็กได้
เกณฑ์ตามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านท่ี 1
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย)เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบ
ดื่มอาหารเสริม
(นม)ที่จัดให้
และอาหาร
เสรมิ(นม)มี
คุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของเด็กเล็ก
และนักเรียน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการโรงเรียน
นาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมถ์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมายเด็กเล็กและ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การจัดงานวันเด็ก 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหเ้ด็กในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
ความสุข 
สนุกสนานกล้า
แสดงออกมีความ
รักและมีวาม
สัมพันธ์ทีด่ีของ
เด็กกับกลุม่เพื่อน 
ครอบครัว และ
ชุมชน 

- ผลผลิตเด็กและผูม้ีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 250   
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการสนาม
กีฬาหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) 
และสนามกีฬาหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานท่ี ท่ีเทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด ตามความ
เหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมายเด็กในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประชาชนผู้สนใจ และ 
ผู้มีส่วนร่วม ร่วมกจิกรรม 
 

122,000.00 
(2559:122,000.00) 
(2558:120,000.00) 
(2557:120,000.00) 

 

122,000.00 
 

122,000.00 
 
 

122,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดความสุข 
สนุกสนานกล้า
แสดงออกมี
ความรักและมี
ความสัมพันธ์ที่
ดีของเด็กกับ
กลุ่มเพื่อน 
ครอบครัว และ
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 418 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
การพัฒนา
ตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

- ผลผลิตจดัซื้อวัสดุ
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย เด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม 
 
 
 

400,000.00 
(2559:370,600.00) 
(2558:384,200.00) 
(2557:315,000.00) 

 

420,000.00 
 

440,000.00 
 
 

460,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 

เกิดการพัฒนา
ตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา
ของเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 419 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหา
วัสดุงานบ้านงานครัว 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
ในวัดศรีพรหม  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
วัสดุใส่อาหารที่
สะอาด 
ได้มาตรฐาน 
 

- ผลผลิต จดัซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว/ถาดหลุม ช้อน ส้อม 
ส าหรับเด็กเล็กจ านวน  
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน    
วัด ศรีพรหม 
 
 
 

50,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

 

50,000.00 
 

 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุงานบ้านงาน
ครัว/ถาดหลุม ช้อน 
ส้อม เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

เด็กเล็กมีวัสด ุ
ใส่อาหารที่
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 420 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ปรับปรุงสวนหย่อม 
สวนสุขภาพ หน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ส าหรับเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยให้ม ี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม น่าชม
น่ามอง  
 

- ผลผลิต ปรบัปรุงสวนหย่อม 
สวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/
ประชาชน 
 
 
 
 
 

200,000.00 
(2559:100,000.00) 

 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สวนหย่อม  
สวนสุขภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ที่ก าหนด         
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็ก
และผูป้กครอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

เกิดความ
จรรโลงใจ เกิด
สภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการ 
เล่าเรียนของ 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 421 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ประชุมทางวิชาการ
สานสมัพันธ์ครู 
ผู้ปกครอง และ
นักเรียนปฐมวัย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้
ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย    
มีความเข้าใจ
ระหว่างกันและ
มีความสมัพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

- ผลผลิตผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และผู้มสี่วนร่วม 
ร่วมกิจกรรมประชุมทาง
วิชาการรับฟังการบรรยาย
พิเศษจ านวนไม่น้อยกว่า 200 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายผู้ปกครอง 
ครู นักเรียนปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ร่วมกิจกรรม 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

 

20,000.00 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กในเขต
เทศบาลต าบลนา
จะหลวยและผู้มี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรยีน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

เกิดความเข้าใจ
ระหว่างกันและ
มีความสมัพันธ์
ที่ดีต่อกันของ
ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวัย
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบตัรเด็ก
เล็กท่ีผ่านการอบรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหเ้ด็ก
ปฐมวัย 
ผู้ปกครอง และ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยใน
ฐานะองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน
สนับสนุนมี
ความตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ในการศึกษา  
 

- ผลผลิตเด็กปฐมวัย ทีส่ าเรจ็
การศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับ
ครู ผู้ปกครอง และผูม้ีส่วน
ร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 80 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมายเด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง และเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานสนับสนุน 

50,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2559:50,000.00) 
(2558:50,000.00) 
(2557:50,000.00) 

 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ผู้ปกครอง และ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยใน
ฐานะองค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
สนับสนุนมี
ความตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ในการศึกษา 
ของเด็กปฐมวัย 
 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันครู 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้ครู/
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรทาง
การศึกษา      
มีความสมัคร
สมานสามัคคี
ปรองดองในหมู่
คณะและ
ตระหนักถึง
ความเป็น 
ครูที่ด ี

- ผลผลิตครู/ผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการศึกษาและผู้
มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวยหรือ
ตามที่โรงเรียนเจ้าภาพ
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายคร/ูผูดู้แล
เด็ก/บุคลากรทางการศึกษา
และผูม้ีส่วนร่วม ร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันครู 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:10,000.00) 
(2557:10,000.00) 

 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูผู้มสี่วนร่วม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ครูมีความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะและ
ตระหนักถึง
ความเป็นครูที่
ดีของครู/ผูดู้แล
เด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษา
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
และได้ลกเปลีย่น
ความรู้ในการจดั
การศึกษาตาม
หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย  
 
 
 
 

- ผลผลิตกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและผู้มสี่วน
ร่วม มาประชุม จ านวนไม่
น้อยกว่า 20 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและผู้มสี่วนร่วม  
ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 

10,000.00 
(2560:10,000.00) 
(2559:10,000.00) 
(2558:15,000.00) 
(2557:5,000.00) 

 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.กรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.กรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมีความรู้
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

กรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีความรู ้
ความเข้าใจใน
การจัด
การศึกษาตาม
หลักสตูร
การศึกษา
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 จัดซื้อสมดุประจ าตัว
เด็กนักเรยีน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้ปกครอง  
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียน
ปฐมวัย ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์มี
เอกสารบอก
ข้อมูลเด็กเป็นสื่อ
สร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน
สามารถทราบ
ข้อมูลท่ัวไป 
และพัฒนาการ
เกี่ยวกับเด็ก
นักเรียน 

- ผลผลิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ศรีพรหมมสีมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียนส าหรับเด็ก จ านวนไม่
น้อยกว่า 200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมายเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
 
 
 

65,000.00 
(2559:65,000.00) 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

65,000.00 
 

65,000.00 
 

65,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.สมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียนเป็นไปตาม
คุณสมบัติท่ีก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

สมุดประจ าตัว
เด็กนักเรียน
สามารถใช้เป็น
สื่อเอกสารบอก
ข้อมูลเด็ก 
สามารถสร้าง 
ความเข้าใจ
ระหว่างกันและ
มีความสัมพันธ์ท่ี
ดีต่อกันของ
ผู้ปกครอง ครู
ปฐมวัย และ
นักเรียนปฐมวัย
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างประตูและรั้ว
ศูนย์อบรบเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ในวัด 
ศรีพรหม   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ครูผูดู้แลเด็ก
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ปูองกัน
ทรัพย์สิน
เสียหายได ้
 

- ผลผลิต  ก่อสร้างประตูและ
รั้วศูนย์อบรบเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดศรีพรหม  
จ านวน  1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย 
สะดวกปลอดภยัต่อเด็กและ
ผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 

300,000.00 
(2559:300,000.00) 

 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประตูและรั้ว
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของเด็ก
และผูป้กครอง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

เด็กเล็กครู
ผู้ดูแลเด็กได้รบั
ความปลอดภัย
และปูองกัน
ทรัพย์สิน
เสียหายได ้
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 หนูน้อยยิ้มสวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้เด็กชอบ
แปรงฟันและ
รักษาสุขภาพ 
 

- ผลผลิต  จัดกิจกรรม
ร่วมกับโรงพยาบาลนาจะ
หลวยโดยมีการตรวจติดตาม
ทุกไตรมาส จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า 
200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย เด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัดศรีพรหม 

5,000.00 
(2559:5,000.00) 

 
 

5,000.00 
 
 

5,000.00 
 

5,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด 
ศรีพรหม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพฟันของ
เด็กเป็นไปตาม
มาตรฐานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

เด็กและ
ผู้ปกครองมี
ทัศนะคติที่ดี
ต่อการดูแล
รักษาฟัน 

กอง
การศึกษา 

 รวม 15 โครงการ - - 9,989,276.00 10,670,504.00 11,396,354.00 12,176,789.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

1.เพื่อให้
บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย
เงินเดือนฝุาย
ประจ า
ค่าตอบแทน 
ต่าง ๆ  
 

- ผลผลิต 
 1.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน 
เงนิเพิ่ม ต่าง ๆของพนักงาน 
เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง)จ านวน 19คน 
เป็นเงิน 3,822,324บาท 
2.จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน 
เป็นเงิน 39,600 บาท 
3. ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ 62,810 บาท 
 
 

3,935,734.00 
(2560:3,474,840.00) 

 

4,329,307.00  4,762,238.00 5,238,461.00  เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการ
ครบตามสิทธิ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  นอกเวลา
ราชการ       
ค่าเดินทางไป
ราชการ 
 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  11,000 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการกอง
การศึกษา ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อให้ประชาชน
มีความ 
พอใจในการ
บริหารงาน
องค์กรและการ
บริการที่อ านวย
ความสะดวก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน
ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม 
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   22,000 บาท 
2. ค่าวัสดุส านักงาน  
10,000 บาท 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว  
10,000 บาท 
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
15,000 บาท 
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
10,000 บาท 
 
 

147,000.00 
(2560:130,000.00) 

161,700.00 177,870.00 195,657.00 เชิงปริมาณ 
1.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
2.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความ 
พอใจในการ
บริหารงาน
และการ
บริการอ านวย
ความสะดวก
ของเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 80,000 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการกอง
การศึกษา ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เชิงคุณภาพ 
3.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 การปูองกัน
ไข้เลือดออกและ 
ไข้มาลาเรยี 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชน  
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1 
หลักเมือง 2  
ชุมชนห้วยโลก ) 

1.เพื่อก าจัด
ยุงลายและ
ยุงก้นปุองอัน
เป็นพาหนะใน
การเป็น
ไข้เลือดออก
และไขม้าลาเรีย 
 

- ผลผลิต 
1.จัดซื้อน้ ายาเคมีฉีดพ่น
หมอกควันเพื่อปูองกัน
ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรยี 
2.จัดซื้อทรายอะเบตส าหรับ
ใช้ปูองกันเช้ือไข้เลือดออก
และไขม้าลาเรียในครัวเรือน 
- สถานท่ีด าเนินการ ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
 
 
 
 

80,000.00 
(2560:38,000.00) 
(2559:38,000.00) 
(2558:80,000.00) 

 
 

80,000.00 
 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลง 
ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น        
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต  
ที่ด ี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมและจดั
กิจกรรมสาธารณสุข 
กลุ่มผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล  
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรม
สาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ 

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรมสาธารณสุข
ผู้ประกอบการค้า  
จ านวนปีละ 30คน 
2.ฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้/อบรม          
กลุ่มเสี่ยง ในการปูองกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่ออ่ืน 
ๆ จ านวนปีละ 20คน 
3.ฝึกอบรมกลุ่มส่งเสรมิ
สุขภาพ เยาวชนจ านวนปี
ละ 50 คน รวมจ านวน 
ไม่น้อยกว่า  3 กลุ่ม:100 
คน:ปี 
 
 
 

50,000.00 
(2560:50,000.00 
(2559:50,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชน  
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.อสม.
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่องสุขภาพ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ในงาน
สุขาภิบาล กลุ่ม
เสี่ยงและกลุม่
ส่งเสริมสุขภาพ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ใน
บทบาทของตน
ในชุมชน และ
ในการดูแล
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล 
ได้แก่ ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง1,2 ชุมชน
ศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ 
- กลุ่มเปูาหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน(อสม.)และ
ประชาชนท่ัวไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1,
หลักเมือง 2) 

1.เพื่อให้สุนัขและ
แมว ในเขต
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวย ไดร้ับ
บริการฉีดวัคซีน 
ฉีดยาคุมก าเนิด 
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเลี้ยงดู
สัตว์ที่ถูกต้อง 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยครบท้ัง 7 ชุมชน:ปี
(ปี พ.ศ.2559 มีสุนัขใน
เขตเทศบาล 1,442 ตัว 
แมว 119ตัว) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชน 
- กลุ่มเปูาหมายสุนัข และ
แมว ในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 

80,000.00 
(2560:10,000.00) 
(2559:10,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:50,000.00) 

 

85,000.00 
 
 

90,000.00 
 
 

95,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.สุนัขในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้ับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรค 
พิษสุนัขบ้าลดลง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ปริมาณอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากสุนัขกดั
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

1.สุนัขและแมว  
ได้รับบริการ          
ฉีดวัคซีน               
ฉีดยาคุมก าเนิด 
2.ประชาชนมี
ความเข้าใจ
และมี
พฤติกรรมเลี้ยง
ดูสัตว์ที่ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปูองกันเช้ือโรคที่
ติดต่อทางอากาศ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใช้ปูองกันเช้ือ
โรคที่ตดิต่อทาง
อากาศ เช่น เชื้อ
ไข้หวัดนกและเช้ือ
โรคอื่น ๆ 
 

- ผลผลิต 
จัดซื้อน้ ายาเคมีปูองกัน
เชื้อโรคที่ติดต่อทางอากาศ 
เช่น เช้ือไข้หวัดนกและ
เชือ้โรคอื่น ๆ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย  
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

80,000.00 
(2560:17,420.00) 
(2559:17,420.00) 
(2558:40,000.00) 

 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ปริมาณผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียลดลง 
ร้อยละ60 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขภาพดเีพิ่มขึ้น        
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 การปูองกันโรคระบาด 
ในสัตว์ปีก 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

1.เพื่อให้สัตว์ปีกท่ี
มี ได้รบับริการฉีด
วัคซีน  
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเลี้ยงดู
สัตว์ ท่ีถูกต้อง 
 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ปูองกันโรคระบาดในสตัว์
ปีกในเขตเทศบาลจ านวน
ปีละ 1 ครั้ง(ปี พ.ศ. 2558 
ในเขตเทศบาล มีไก่ 
3,131 ตัวเป็ด 582 ตัว) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สตัว์ปีก 
ทุกชนิดในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

30,000.00 
(2559:35,000.00) 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.สัตว์ปีกในเขต
เทศบาล ได้รับ
วัคซีนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณโรค
ระบาดในสัตว์ปีก
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

เกิดจิตส านึก
รับผิดชอบ 
และมีความรู้
ความเข้าใจใน
การเลีย้งดูสตัว์
ที่ถูกต้องของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามญั 
ประจ าบ้าน) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อจัดซื้อยาใน
บัญชีหลักแห่งชาติ 
เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 
เช่น ส าลี  ผ้าก๊อซ  
เข็มฉีดยา น้ ายา
ล้างแผลและวสัดุ
อื่น ๆที่จ าเป็น 
ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาล 

- ผลผลิตจดัซื้อยาในบัญชี
หลักแห่งชาติ เวชภณัฑ์ที่
ไม่ใช่ยา เช่น ส าลี ผ้าก๊อซ  
เข็มฉีดยา น้ ายาล้างแผล
และวัสดุอื่น ๆที่จ าเป็น 
ฯลฯจ านวนไม่น้อยกว่า 
15 รายการ :ปี:100คน 
- สถานท่ีด าเนินการ  
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือตามที่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
 
 
 
 

30,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุทยาศาสตร์
ทางการแพทย์  
(ยาสามญัประจ า
บ้าน)เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณผู้ปุวยท่ี
เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลลดลง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

เทศบาลมี
เวชภัณฑ์ยาใน
บัญชีหลัก
แห่งชาติ และ
เวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา ไว้ใช้
ในกิจการ
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมาย พนักงาน
เทศบาลและประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยล70 
 

  

 รวม 8 โครงการ - - 4,432,734.00 4,846,007.00 5,300,108.00 5,799,118.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

1.เพื่อให้บุคลากร
มีขวัญก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ฝุายประจ า
ค่าตอบแทน 
 ต่าง ๆ  
 

- ผลผลิต 
 1.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน 
เงินเพิ่ม ต่าง ๆของ
พนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง)จ านวน 3คน 
เป็นเงิน 742,236บาท 
 
 
 
 
 

742,236.00 
(2560:674,760) 

 

816,460.00 
 

898,106.00 987,916.00 เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการ
ครบตามสิทธิ   
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
ศักยภาพในการ
ด าเนินกิจการ
ตนเอง 
 

- ผลผลิต ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้กับชมรม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือตาม
ที่ตั้งของกลุ่มผู้สูงอายุหรือ 
ตามที่ก าหนดตามความ
เหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมายผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

250,000.00 
(2560:250,000.00) 
(2559:300,000.00) 

 

250,000.00 
 
 
 

250,000.00 
 
 

250,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพิ่มขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
ศักยภาพใน
การด าเนิน
กิจการตนเอง 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอาย ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยไดร้่วม
กิจกรรมมี
ความสุข  
สนุกสนาน  
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายจุ านวน 
ไม่น้อยกว่า 800 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) หรือตามที่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  ผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

200,000.00 
(2559:200,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:200,000.00) 
(2557:150,000.00) 

200,000.00 
 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยได้
ร่วมกิจกรรม 
มีความสุข  
สนุกนาน  
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 
 

เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- ผลผลิตสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลจ านวนไม่น้อย
กว่า 2 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่อยู่อาศัยของ
ผู้ด้อยโอกาสหรือ
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
ตรงตามหนดเวลา 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของผูด้้อย 
โอกาสลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 4 โครงการ - - 1,222,236.00 1,296,460.00 1,378,106.00 1,467,916.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

1.เพื่อให้
บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย
เงินเดือนฝุาย
ประจ า
ค่าตอบแทน 
ต่าง ๆ  
 

- ผลผลิต 
 1.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน 
เงินเพิ่ม ต่าง ๆของพนักงาน 
เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง)จ านวน 13คน 
เป็นเงิน 2,439,558บาท 
2. ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ 5,500 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  44,000 บาท 
 
 

2,533,058.00 
(2560:2,302,780.00) 

 

2,786,363.00  3,065,000.00  3,371,500.00  เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการ
ครบตามสิทธิ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  นอกเวลา
ราชการ       
ค่าเดินทางไป
ราชการ 
 
 

5. ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
44,000 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการกองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อให้ประชาชน
มีความ 
พอใจในการ
บริหารงาน
องค์กรและการ
บริการที่อ านวย
ความสะดวก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับ
การบริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน
ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม 
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  160,000 บาท 
2. ค่าวัสดุส านักงาน  
20,000 บาท 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว  
10,000 บาท 
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
15,000 บาท 
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
20,000 บาท 
 
 

1,044,600.00 1,253,230.00 1,378,553.00 1,516,400.00 เชิงปริมาณ 
1.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
2.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความ 
พอใจในการ
บริหารงาน
และการ
บริการอ านวย
ความสะดวก
ของเทศบาล 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   6.วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 380,000 บาท 
7. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
80,000 บาท 
8.วัสดุก่อสรา้ง 94,000 บาท 
9.วัสดุเครื่องแต่งกาย  
40,000 บาท 
10.วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
150,000 บาท 
11.วัสดุการเกษตร 20,000 
บาท 
13.ค่ารักษาและปรับปรุง  
ครุภณัฑ์ 75,600 บาท 
 
 
 
 

    เชิงคุณภาพ 
3.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   14. ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 83,200 บาท 
15. ค่าประกันภัยรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ 
ขลฉ 569 รถขยะเขียว 82-
4457 รถขยะเขียว 82-
2537 รถขยะเหลือง 82-
4183 รถกระเช้า 82-1256 
รถตักหน้าขุดหลัง รถ ขธธ 
42 ฯลฯ11,500 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการกองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 ปรับปรุงห้องน้ า 
ห้องสุขา ณ อาคาร
ที่พักผู้โดยสาร
เทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า  
ห้องสุขา ณ อาคาร
ที่พักผู้โดยสารให้
สามารถใช้งานได้
ตลอดป ี
 

- ผลผลิตปรับปรุงห้องน้ า 
ห้องสุขา ณ อาคารที่พัก
ผู้โดยสารเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ
ห้องน้ าห้องสุขา  
ณ อาคารที่พักผูโ้ดยสาร
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ห้องน้ าห้องสุขา ณ อาคาร
ที่พักผู้โดยสารเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ห้องน้ า ห้องสุขา
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ห้องน้ า ห้อง
สุขา ณ อาคาร
ที่พักผู้โดยสาร
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
สามารถใช้งาน
ได้ตลอดป ี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกาย
เทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องออก 
ก าลังกายเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
หรือค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ์กีฬา 
ส าหรับบริการ
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิตปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกาย 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน  24  เครื่อง  ดังนี้ 
1.เครื่องอุปกรณ์จักรยาน
บริหารกล้ามท้อง   
จ านวน  1  ชุด 
2.เครื่องอุปกรณ์จักรยาน
บริหารกล้ามแขน   
จ านวน  1  ชุด 
3.เครื่องจักรยานเอนหลัง 
บริหารกล้าม   
จ านวน 2  ชุด 
 
 
 
 

52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เครื่องออกก าลัง
กายไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จ านวน 24 เครื่อง
ร้อยละ 100 
2. เครื่องออกก าลัง
กายเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
3.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

1.ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวยมเีครื่อง
ออกก าลังกาย
เพียงพอ
ส าหรับการ
ออกก าลังกาย 
2.ประชาชนมี
สุขภาวะที่ด ี
3.ประชาชน
เห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.6แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   4.เครื่องออกก าลังกาย
จักรยานผเีสื้อบริหาร
กล้ามเนื้อ  ขาข้อเข่า  
หัวไหล่  แขน 
จ านวน  2  ชุด 
สถานท่ีด าเนินการ 
ลานเอนกประสงค์หน้า 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หลังเก่า 
กลุ่มเปูาหมาย 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้ใช้
บริการ 
 
 
 

       

 รวม 4  โครงการ - - 3,729,658.00 4,191,593.00 4,595,553.00 5,039,900.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ 
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้  
ชุมชนห้วยโลก  
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2) 

เพื่อใหเ้ด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน
ทั่วไปมีความ
ซาบซึ้ง 
ตระหนักใน
ความส าคญั
และเห็น
คุณค่า
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ในวันลอย
กระทง 

- ผลผลิตจดังานประเพณ ี
ลอยกระทง ส าหรับประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วม จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าห้วยซัน  
หมู่ที่12 หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวสิาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 

300,000.00 
(2560:300,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

300,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

เกิดความซาบซึ้ง 
ตระหนักใน
ความส าคญัและ
เห็นคุณคา่
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ในวันลอย
กระทงของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

2 จัดงานประเพณี
สงกรานต ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2) 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
การอนุรักษ ์
สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์ 
และมีความรัก
ความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

- ผลผลิตจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ส าหรับประชาชนและ
ผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ 
นาจะหลวย หรือตามท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หน่วยงานราชการ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาจะหลวย 
 
 
 

350,000.00 
(2560:300,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 

 

350,000.00 
 

350,000.00 
 
 

350,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
 

เกิดการอนุรักษ์ 
ประเพณี
สงกรานต์และ
เกิดความรัก
ความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของเด็ก 
เยาวชน
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 จัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟประจ าป ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนหลักเมือง1 
ชุมนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ 
สืบสานงาน
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

- ผลผลิตจัดงานประเพณี 
บุญบ้ังไฟประจ าปี ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลัง
เก่า) และบริเวณที่ดินเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  หมู่ท่ี 12 
หรือตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดให้เป็นสถานท่ี
เหมาะสมจัดกิจกรรม 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 

400,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2558:400,000.00) 
(2557:400,000.00) 

 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ ์
สืบสานงาน
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

4 จัดงานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามและสร้าง
พลังความ
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 
 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา ส าหรับประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อย
กว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
วัดศรีพรหม หมู่ที่ 10และ 
วัดทองมา หมู่ที่ 12 หรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วม 

30,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงานประเพณี
วันเข้าพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ ์
สืบสานประเพณี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ 
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

5 จัดท าต้นเทียน
พรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชน ศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมงาน
แห่เทียนพรรษา
ประจ าปีใน
ระดับจังหวัด
กับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
ร่วมอนุรักษ์  
สืบสาน
ประเพณีจัดท า
ต้นเทียน
พรรษาเป็น
พุทธบูชา    

- ผลผลิตจดัท าต้นเทียน
พรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแห่
เทียนพรรษาประจ าปีของ
จังหวัดอุบลราชธานี และ
จ านวนประชาชนและผู้มสี่วน
ร่วมได้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
จัดท าและประดับตกแต่งต้น
เทียนพรรษา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือ
ตามทีเ่ทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด และเข้า
ร่วมงานบริเวณรอบทุ่งศรเีมือง
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 

550,000.00 
(2560:260,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:240,000.00) 
(2557:200,000.00) 

550,000.00 
 
 

550,000.00 
 
 

550,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงานประเพณี
จัดท าต้นเทียนพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์  
สืบสานประเพณี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  และสร้างพลัง
ความสมคัร
สมานสามัคคี
ปรองดองเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกันในหมู่
คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หน่วยงานราชการ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

6 จัดงานประเพณ ี
วันออกพรรษา 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามและสร้าง
พลังความ 
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน
หมู่คณะ 

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวัน
ออกพรรษา ส าหรบัประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อย
กว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
จุดเริม่ต้น ณ บริเวณข้างศาลา
ที่พักผู้โดยสารหนา้โรงเรียน 
นาจะหลวย  ไปตามถนนทาง
หลวงชนบท 4029 ถนนทาง
หลวง 2248 –บริเวณศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 

30,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มี 
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ 
สืบสานงานประเพณี 
วันออกพรรษา
ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์  
สืบสานประเพณ ี
อันดีงามและ
สร้างพลังความ
สมัครสมาน
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

7 การจัดงานประเพณ ี
วันข้ึนปีใหม่ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชน ของ
ชุมชน ห้วยซันใต้) 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
การอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 

- ผลผลิตจัดงานประเพณี 
วันขึ้นปีใหม่ ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อย
กว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอนาจะหลวย 
หรือตามท่ีเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม 
 
 

60,000.00 
(2560:30,000.00) 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

60,000.00 
 

60,000.00 
 

60,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่ประจ าปีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
วันข้ึนปีใหม่ 
ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

8 จัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมอ าเภอ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
การอนุรักษ์ 
สืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตจดัตั้งศูนย์วัฒนธรรม
อ าเภอ จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหริอสถานท่ีอื่นที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
 
 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

9 ก่อสร้างศาลพระภมูิ
เจ้าที่ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง
และประชาชน
ที่มาใช้บริการ
มีความจรรโลง
ใจต่อสถานท่ี
ราชการ 

- ผลผลิต ศาลพระภูมิเจ้าที่  
จ านวน 1 หลัง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชนที่มา
ใช้บริการและบคุคลากร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ศาลพระภูมิเป็นไป
ตามรายการและ
แบบแปลนที่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2. ประชาชนมี
ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถานท่ีราชการ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 
 
 
 

ภูมิทัศน์สวยงาม
น่าชม น่ามอง
และเกดิความ
จรรโลงใจของ
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

10 จัดการแข่งขัน 
กีฬาภูจองคัพ  
ต้านยาเสพติด 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยโลก) 

เพื่อส่งเสริม
ความรักความ
สามัคคเีป็นน้ า
หนึ่งอัน
เดียวกันของ
ประชาชน 
 

- ผลผลิต จดัการแข่งขันกีฬาภู
จองคัพต้านยาเสพติดมี
ประชาชนสนใจส่งทีมเข้า
แข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 20 
ทีม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการสนาม
หน้าท่ีว่าการอ าเภอ 
นาจะหลวย และสนามหนา้
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนดเป็นพื้นที่
แข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ประชาชนที่สนใจและ 
ผู้มีส่วนร่วม 

220,000.00 
(2560:220,000.00) 
(2559:220,000.00) 
(2558:200,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 
 

220,000.00 
 
 

220,000.00 
 
 
 

220,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี         
เป็นน้ าหนึ่ง         
อันเดียวกันและ
เกิดพลังเข้มแข็ง
ในการต่อต้าน 
ยาเสพตดิของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

11 จัดการแข่งขันกีฬา 
ไทยสี่เผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลตา้น 
ยาเสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ  
ชุมชนกลางเมือง  
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2) 

เพื่อใหชุ้มชน
ในเขต
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยมี
ความรักความ
สามัคคเีป็นน้ า
หนึ่งอัน
เดียวกันของ
ชุมชน 

- ผลผลิต จดัการแข่งขันกีฬา
ไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้าน
ยาเสพตดิ มีชุมชนสนใจส่งทีม
เข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 
20 ทีม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการสนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดเป็นพ้ืนท่ีแข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและผู้มสี่วน
ร่วม 
 
 
 

200,000.00 
(2560:200,000.00) 
(2559:200,000.00) 
(2558:228,000.00) 
(2557:228,000.00) 

 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ชุมชนส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดลดลง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี          
เป็นน้ าหนึ่ง        
อันเดียวกันและ
เกิดพลังเข้มแข็ง
ในการต่อต้าน          
ยาเสพตดิของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

12 ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ประชาชนเทศบาล
สานสมัพันธ์ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนเขต
เทศบาล
ภายในจังหวัด
อุบลราชธานี
เล็งเห็นคณุค่า
ของกีฬาใน
การสร้างเสริม
ความรู้รัก
สามัคคีในหมู่
คณะ 
 

- ผลผลิตส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาประชาชน
เทศบาลสานสมัพันธ์ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการฝึกซ้อม 
ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบล
นาจะหลวย แข่งขัน ณ สนาม
กีฬาเทศบาลเจ้าภาพก าหนด
เป็นพื้นที่แข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

110,000.00 
(2557:110,000.00) 

 

110,000.00 
 
 

110,000.00 
 
 
 

110,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับการ
ทะเลาะวิวาทลดลง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

เกิดความ
ตระหนักใน
คุณค่าของกีฬา
ใช้เป็นเครื่องมือ
สร้างเสริม
ความรู้รัก
สามัคคีในหมู่
คณะของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

13 ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นนาจะหลวย
สัมพันธ์ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อสร้าง
ความสามัคคี
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชานใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
 

- ผลผลิตส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันท้องถิ่นนาจะหลวย
สัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการฝึกซ้อม 
ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบล
นาจะหลวย (หลังเก่า) 
และแข่งขัน ณ สนามกีฬาที่
เจ้าภาพก าหนดเป็นพ้ืนท่ี
แข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชน
ทั่วไปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวย และผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 

80,000.00 
(2557:40,000.00) 

 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับการ
ทะเลาะวิวาทลดลง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

เกิดความ
ตระหนักใน
คุณค่าของกีฬา
ใช้เป็นเครื่องมือ
สร้างเสริม
ความรู้รัก
สามัคคีใน 
หมู่คณะของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

14 จัดซื้อวัสดุกีฬา
ส าหรับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย                          
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ชุมชนมีวัสดุ
กีฬาใช้เข้าร่วม
กิจกรรมเล่น
กีฬาเช่ือม
สัมพันธไมตรี
ระหว่างกัน 

- ผลผลิต จดัซื้อวัสดุกีฬา
ส าหรับบริการประชาชนและ
ชุมชนที่ได้รับวัสดุกีฬา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล              
นาจะหลวย หรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน 
หรือตามที่เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประชาชน ที่สนใจ และผู้มี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 

80,000.00 
(2559:70,000.00) 
(2558:70,000.00) 
(2557:70,000.00) 

 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุกีฬาเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี          
เป็นน้ าหนึ่ง         
อันเดียวกัน           
มีสัมพันธไมตรีที่
ดีระหว่างกัน
ของประชาชน
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

15 ส่งนักกีฬาในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับ
จังหวัดและ
ระดับประเทศ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
ความรัก 
ความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของ
เยาวชน 

- ผลผลิตส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
และระดับประเทศมีเยาวชน
เข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 
20 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ฝึกซ้อม
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
นาจะหลวย และสนามหนา้
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(หลังเก่า) เข้าร่วม
แข่งขันตามที่จังหวัดก าหนด
เป็นพื้นที่แข่งขัน 
- กลุ่มเปูาหมายเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประชาชนที่สนใจและผู้มสี่วน
ร่วม 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เยาวชน 
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับการ
ทะเลาะวิวาทลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี         
เป็นน้ าหนึ่ง           
อันเดียวกันของ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

16 ปรับปรุงบรเิวณ
สนามกีฬาหน้า
เทศบาลต าบล    
นาจะหลวยหลังเก่า   
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ออก
ก าลังกาย 
2.เพื่อใช้ท า
การแข่งขัน
กีฬา 
3.เพื่อพักผ่อน 
หย่อนใจ 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต ปรบัปรุงลานกีฬา
ฟุตซอล ปรับปรุงลานกีฬา
วอลเล่ย์บอล ก่อสรา้งสนาม 
เปตอง ก่อสร้างอาคารที่
พักผ่อน ก่อสร้างลานคอนกรีต
รอบบริเวณสนามกีฬา 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ก่อสร้างพร้อมตดิตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย  
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหลังเกา่ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สนามกีฬาเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชน มี
สุขอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมี
สนามกีฬาและ
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจที่ได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
ร่วมกับ 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

17 ปรับปรุงซ่อมแซม         
สนามเด็กเล่นและ
เครื่องมือออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อใหเ้ด็กมี
วิวัฒนาการดีขึ้น 
2.เพื่อเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 
3.เพื่อให้มีเครื่อง
ออกก าลังกายที่
ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

- ผลผลิต ปรบัปรุงซ่อมแซม 
สนามเด็กเล่นและซ่อมแซม
เครื่องมือออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หลังเก่า 
- กลุ่มเปูาหมาย เด็กและ
ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สนามเด็กเล่น
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้ยอละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กและประชาชน        
มีสุขอนามัยทีด่ี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล     
นาจะหลวยมี
สถานท่ีออก
ก าลังกายและ
พักผ่อนเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
ร่วมกับ 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

18 ปูสนามฟุตซอล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อเพิ่มพื้นท่ี               
ออกก าลังกาย 
2.เพื่อใช้ท าการ
แข่งขันกีฬา 
3.เพื่อใช้เป็นที่
พักผ่อน 
หย่อนใจ 
4.เพื่อให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจาก
ราคายางพารา 

- ผลผลิต ปสูนามฟุตซอล 
กว้าง 25 เมตร ยาว 38 
เมตร ขนาดพื้นท่ี 950 
ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนินการบริเวณ
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หลังเก่าหมู่ที่ 11 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 

2,090,000.00 2,090,000.00 2,090,000.00 2,090,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สนามฟุตซอล
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ 
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
สนามกีฬาและ
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจที่ได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  และสนบัสนุนการ
ใช้ครุภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วน
ผสมางพารา การ
แปรรูปางพารา 
เช่น สนามกีฬา 
ลานกีฬา ลู่กรีฑา 
ลานอเนกประสงค์ 
สนามเด็กเล่น เป็น
ต้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

19 ปูสนาม
บาสเกตบอล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
ออกก าลังกาย 
2.เพื่อใช้ท าการ
แข่งขันกีฬา 
3.เพื่อใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
4.เพื่อให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจาก
ราคายางพารา 

- ผลผลิต ปสูนาม
บาสเกตบอล กว้าง 18 เมตร 
ยาว 32 เมตร ขนาดพื้นที่ 
576 ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนินการบริเวณ
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หลังเก่าหมู่ที่ 11 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 

1,267,200.00 1,267,200.00 1,267,200.00 1,267,200.00 เชิงปริมาณ 
1.สนาม
บาสเกตบอลเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ 
ก่อสร้าง  ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
สนามกีฬาและ
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจที่ได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  และสนบัสนุนการ
ใช้ครุภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วน
ผสมางพารา การ
แปรรูปางพารา 
เช่น สนามกีฬา 
ลานกีฬา ลู่กรีฑา 
ลานอเนกประสงค์ 
สนามเด็กเล่น เป็น
ต้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

20 ปูสนามตดิตั้ง                 
เครื่องออก   
ก าลังกาย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

1.เพื่อเพิ่มพื้นท่ีออก
ก าลังกาย 
2.เพื่อใช้ท าการ
แข่งขันกีฬา 
3.เพื่อใช้เป็นที่
พักผ่อน  หย่อนใจ 
4.เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคายางพารา
และสนบัสนุนการใช้
ครุภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสม
ยางพารา  
 
 

- ผลผลิต ปสูนามตดิตั้ง
เครื่องออกก าลังกาย กว้าง 
16 เมตร ยาว 22 เมตร 
ขนาดพื้นท่ี 352 ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หลังเก่า หมู่ที่ 11 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ประโยชน ์

774,400.00 774,400.00 774,400.00 774,400.00 เชิงปริมาณ 
1.สนามตดิตั้งเครื่อง
ออก ก าลังกาย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
สนามกีฬาและ
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจที่ได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชน 

กองช่าง 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 476 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  การแปรรปู 
ยางพารา เช่น 
สนามกีฬา 
 ลานกีฬาลู่กรีฑา  
ลานอเนกประสงค์ 
สนามเด็กเล่น เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 477 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

21 ปูทางวิ่งรอบ
สนาม เครื่องออก
ก าลังกาย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อเพิ่มพื้นท่ี ออก
ก าลังกาย 
2.เพื่อใช้ท าการ
แข่งขันกีฬา 
3.เพื่อใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
4.เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคายางพารา
และสนบัสนุนการใช้
ครุภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสม 
ยางพารา  
 
 

- ผลผลิต ปูทางวิ่งรอบสนาม
เครื่องออกก าลังกาย กว้าง 
2 เมตร ยาว 160 เมตร 
ขนาดพื้นท่ี 320 ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หลังเก่าหมู่ที่ 11 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ประโยชน ์

704,000.00 704,000.00 704,000.00 704,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ทางวิ่งรอบสนาม
เครื่อง ออกก าลัง
กายเป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ 
ก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
สนามกีฬาและ
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจที่ได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชน 

กองช่าง 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 478 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  การแปรรปู 
ยางพารา เช่น 
สนามกีฬา 
ลานกีฬาลู่กรีฑา  
ลานอเนกประสงค์ 
สนามเด็กเล่น  
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 479 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

22 ปูพ้ืนสนาม      
เด็กเล่น           
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลักเมือง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อให้เด็กเล็กมี
พื้นที่เล่นกลางแจ้งท่ี
ปลอดภัยและมีพื้นท่ี
เพียงพอกับจ านวน
เด็ก 
2.เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคายางพารา
และสนบัสนุนการใช้
ครุภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสม 
ยางพารา 
 

- ผลผลิต ปูพ้ืนสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านหลักเมือง 
กว้าง 6 เมตร  ยาว 8.50 
เมตร ขนาดพื้นท่ี 51  
ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ 
บริเวณสนามเด็กเล่นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 
- กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง ประชาชน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 

112,200.00 112,200.00 112,200.00 112,200.00 เชิงปริมาณ 
1.สนามเด็กเล่น
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ 
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็กมี
สุขอนามัยที่ดี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เด็กเล็ก               
มีพื้นท่ีเล่นและ
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งที่
ปลอดภัยและมี
พื้นที่เพียงพอกับ
ส าหรับเด็ก 

กองช่าง 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 480 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  การแปรรปูยางพารา 
เช่น สนามกีฬา 
ลานกีฬา ลู่กรีฑา          
ลานอเนกประสงค์ 
สนามเด็กเล่น เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ประโยชน ์
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 481 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

23 ปูพ้ืนลานกีฬา           
สนามเด็กเล็ก               
บ้านหลักเมือง    
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

1.เพื่อให้เด็กเล็กมี
พื้นที่เล่นกลางแจ้งท่ี
ปลอดภัยและมีพื้นท่ี
เพียงพอกับจ านวน
เด็ก 
2.เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคายางพารา
และสนบัสนุนการใช้
ครุภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสม
ยางพารา 

- ผลผลิต ปูพ้ืนลานกีฬา 
สนามเด็กเล็ก               
บ้านหลักเมือง กว้าง 12 
เมตร  ยาว 20 เมตร  ขนาด
พื้นที่ 240 ตารางเมตร 
- สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ
สนามเด็กเล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหลักเมือง 
หมู่ที่ 8 
- กลุ่มเปูาหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง ประชาชน
ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 
 
 

528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ลานกีฬาเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.เด็กเล็ก ประชาชน
มีสุขอนามัยทีด่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เด็กเล็ก             
มีพื้นท่ีเล่นและ
ออกก าลังกาย 
กลางแจ้งที่
ปลอดภัยและมี
พื้นที่เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.7แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

  การแปรรปูยางพารา 
เช่น สนามกีฬา  
ลานกีฬา ลู่กรีฑา  
ลานอเนกประสงค์ 
สนามเด็กเล่น เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลนาจะหลวยและ
ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ประโยชน ์

       

 รวม 23 โครงการ - - 8,585,800.00 8,585,800.00 8,585,800.00 8,585,800.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย(ุจากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยไดร้ับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 

- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายจุ านวนไม่น้อยกว่า 
800 คน:ปีผู้สูงอายุท่ีไดร้ับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 930 คน 
(ปี พ.ศ.2559 มีผู้สูงอายุที่
ขอรับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 856 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคาร
ออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ 
 
 
 

8,000,000.00 
(2560:6,7,321,200) 
(2559:6,672,000.00) 
(2558:6,417,600.00) 
(2557:6,392,400.00) 

 

8,500,000.00 
 
 

9,000,000.00 
 
 

9,500,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย 
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา     
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายลุดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

ผู้สูงอายใุนเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ย 
ยังชีพอย่าง
ทั่วถึงและพอใจ
ในการบริการ
ของเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   - กลุ่มเปูาหมายผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

2 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อใหผู้้พิการใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยไดร้ับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 

- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการจ านวนไม่น้อยกว่า 
120 คน:ปีจ านวนผู้พิการที่
จะไดร้ับเบีย้ยังชีพ 
ที่จะไดร้ับ ปี พ.ศ 2561 
จ านวน 147 คน            
(ปี พ.ศ.2559 มีผู้พิการที่
ขอรับเบี้ยยังชีพ  
จ านวน 127 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคาร
ออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ 
 
 

1,600,000.00 
(2560:1,525,480.00) 
(2559:1,248,000.00) 
(2558:1,093,000.00) 
(2557:774,000.00) 

 
 

1,650,000.00 
 
 
 

1,700,000.00 
 
 

1,750,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา      
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ 
ผู้พิการลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง 
และพอใจใน
การบริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   - กลุ่มเปูาหมายผู้พิการใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหผู้้ปุวยเอดส์
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง 
 

- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 คน:ปีจ านวนผู้ปุวย
เอดส์ที่จะไดร้ับเบี้ยยังชีพ 
ที่จะไดร้ับ ปี พ.ศ 2560 
จ านวน 20   คน 
(ปี พ.ศ.2559 มีผู้ปุวยเอดส์
จ านวน 20 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคาร
ออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ 
 
 
 

156,000.00 
(2560:156,000.00) 
(2559:156,000.00) 
(2558:155,500.00) 
(2557:114,000.00) 

 
 
 

156,000.00 
 
 
 

156,000.00 
 
 

156,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา    ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ผู้ปุวยเอดส์ลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 
 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง 
และพอใจใน
การบริการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   - กลุ่มเปูาหมายผู้ปุวยเอดส์
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.8แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

4 สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย(จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับ และแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการถ้วน
หน้า 

- ผลผลิต จ่ายเงินสมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
จ านวนประชาชนท่ีไดร้ับ
บริการไม่น้อยกว่า 7,000 
คน:ปี(ปี พ.ศ.2559 
ประชากรในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   
จ านวน    7,441 คน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
 
 

200,000.00 
(2559:190,000.00) 
(2559:180,000.00) 
(2558:170,500.00) 
(2557:160,000.00) 

 

220,000.00 
 

230,000.00 
 
 

240,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมมาก
ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนทุก
คน ได้รับ
บริการตาม
นโยบาย
หลักประกัน
สุขภาพถ้วน
หน้า 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม 4 โครงการ - - 9,956,000.00 10,526,000.00 11,086,000.00 11,646,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.1แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดเุครื่อง 
แต่งกายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะของ
พนักงานเก็บขยะ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การบริการจัดเก็บ
ขยะภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
 

- ผลผลิต จดัซื้อวัสดเุครื่อง
แต่งกายส าหรับพนักงาน
เก็บขยะ ได้แก่ชุดพนักงาน
เก็บขยะรองเท้า ถุงมือ ถุง
เท้าเสื้อกันฝน ผ้าปิดจมูก  
เสื้อแขนยาว กางเกง  ผ้า 
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง ฯลฯ จ านวนไม่น้อย
กว่า 20 ชุด:20คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและบริการจัดเก็บ
ขยะในชุมชนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย พนักงาน 
เก็บขยะ และผู้มสี่วนร่วม 
  

50,000.00 
(2560:40,000.00) 
(2559:40,000.00) 
(2558:75,000.00) 
(2557:50,000.00) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 เชิงปริมาณ 
1.วัสดุเครื่อง 
แต่งกายเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

การบริการ
จัดเก็บขยะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.1แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ส่งเสริมความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชนรู้
วิธีก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ในการคดั
แยกขยะ ส าหรับประชาชน  
30 คน: ครั้ง: ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยและผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

25,000.00 
 
 
 
 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
ส่วนร่วม เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดเก็บขยะ 
ให้ถูกวิธี เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ประชาชนรู้วิธี
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม 2 โครงการ - - 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการหลัก:ปรับภูมิทัศน์อ่างเกบ็น้ าภายในเขตเทศบาล 
 โครงการย่อยที ่ 1  

ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าห้วยซัน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ชุมชน
ห้วยซันใต้) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ า
ห้วยซันให้สวยงาม
ชมน่ามอง 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท า
ความสะอาดอ่างเก็บน้ า ไม่
น้อยกว่า:50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม  
 
 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00)   
(2557:20,000.00) 

 
 

 

20,000.00 
 

 
 

20,000.00 
 

 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน หัน
มาใส่ใจปรับภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ า
ภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง 
เป็นเมืองน่าอยู ่
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที ่2  
ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าห้วยโลก  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ชุมชนศรี
พรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วย
โลกให้สวยงามน่า
ชมน่ามอง 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท า
ความสะอาดอ่างเก็บน้ าใน
พื้นที่ จ านวน ไม่น้อยกว่า 
50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการอ่างเก็บ
น้ าห้วยโลก กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 

 
 

20,000.00 
 

 
 

20,000.00 
 
 

 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับ          
ภูมิทัศน์เป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่
ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชน  
หันมาใส่ใจปรับ
ภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าภายในเขต
เทศบาลให้
สวยงาม  
น่าชมน่ามอง 
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ชุมชนเทศบาล
ร่วมใจ ปรับภมูิ
ทัศน์ทิดพระ
เกียรต ิ
วันพ่อแห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชน ชุมชนศรีพ
หรม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล ครบท้ัง 7 
ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า  50 คน  :
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือพื้นท่ีพัฒนาตามท่ีชุมชน
และเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชน
ภายในเขตเทศบาล  
 
 
 
 
 
 

35,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 
 

35,000.00 
 

 
 

35,000.00 
 

 
 

35,000.00 
 

 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาล
ในการปรับภมูิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันพ่อแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ชุมชนเทศบาล
ร่วมใจ ปรับภมูิ
ทัศน์ทิดพระ
เกียรติวันแม่
แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาลใหส้วยงาม
น่าชมน่ามอง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 
7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน  
:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือพ้ืนท่ีตามที่ชุมชนและ
เทศบาลก าหนดร่วมกัน 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

35,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:35,000.00) 
(2558:35,000.00) 
(2557:35,000.00) 

 
 

35,000.00 
 

 
 

35,000.00 
 

 
 

35,000.00 
 

 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาล
ในการปรับภมูิทัศน์
เทิดพระเกยีรต ิ
วันแม่แห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

เกิดภูมิทัศน ์
ชุมชนสวยงาม 
น่าชมน่ามอง
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดสวนหย่อม
บริเวณหน้า
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้มีสวนหย่อม
หน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
ให้สวยงามน่าชมน่า
มองเป็นเมืองน่าอยู่ 
ท าให้ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย
ที่มาใช้บริการ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และ ผู้ทีผ่่านไปมามี
ความจรรโลงใจ  
 
 

- ผลผลิต จดัสวนหย่อม
บริเวณหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ
หน้าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ท่ีมาใช้บริการ
ส านักงานเทศบาลต าบล  
นาจะหลวยและผู้ที่ผา่น 
ไป-มา 
 
 

100,000.00 
 

 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สวนหย่อมเป็นไป
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ก าหนดร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อเทศบาล 
งานให้บริการ
ประชาชน เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดภูมิทัศน ์
สวยงามน่าชม 
น่ามอง 
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ประกวดชุมชนน่า
อยู่หมู่บ้าน
สวยงาม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้ชุมชนมี
ความรัก สามัคคี 
ตระหนักถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันและ
สนับสนุนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
แก้ปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นฐานในท้องถิ่น
ตนเอง 
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังนีค้่าโลเ่กียรติยศ  
จัดซื้อเครื่องตดัหญา้  
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
ประกวด มีชุมชนเข้าร่วม
ประกวด ครบ 7 ชุมชน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
พื้นที่ด าเนินการภายในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือ  
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1  
ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันใต้      
และชุมชนห้วยซันเหนือ 
 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและ ผูม้ี
ส่วนร่วม           
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
ประกวดชุมชนน่า
อยู่หมู่บ้านสวยงาม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
สามารถ
แก้ปัญหาด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ชุมชนได ้

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  จัดซื้อไม้กวาด
ทางมะพร้าว และ
ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 499 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ลอกคลองระบาย
น้ าก าจัดขยะมูล
ฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลถนนชัย
สุวรรณ(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกลู 
ให้หมดไป ท าให้
คลองระบายน้ า 
สะอาด ระบายน้ า
ได้สะดวก 

- ผลผลิต ลอกคลองระบาย
น้ าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลถนนชัยสุวรรณ 
จ านวน 1 ครั้ง: ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
คลองระบายน้ าถนนชัย
สุวรรณ 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย และผู้ใช้ถนนชัย
สุวรรณ 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ลอกคลองเป็นไป
ตามแบบแปลน
แผนผังและรายการ
ที่ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

คลองระบายน้ า
สะอาด ระบาย
น้ าไดส้ะดวก สิ่ง
ปฏิกูลถูกก าจดั
หมดไป 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จ้างเหมาฝังกลบ
ขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้มีศูนย์ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 

- ผลผลิต จ้างเหมาบริการ
ฝังกลบขยะตลอดปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ใช้ที่ดินของนายสิมมา บุญ
คง ราษฎรชุมชนหลักเมือง 
เป็นที่ฝังกลบขยะ ซึ่งอยู่ใน
เขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

300,000.00 
(2560:292,000.00) 
(2559:300,000.00) 
(2558:300,000.00) 
(2557:300,000.00) 

 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ฝังกลบขยะ
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
บริการ
ประชาชนใน
การจัดเก็บขยะ
ได้ตลอดปีและ
ปริมาณขยะ
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 501 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จ้างเหมาบริการ
เก็บขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อรองรับบริการ
ก าจัดขยะมลูฝอยใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 

- ผลผลิต จ้างหมาบริการ
กรณีจ้างบุคคลธรรมดา
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจเป็นครั้งคราวที่มี
ความจ าเป็นในการส่งเสริม
การปฏิบัติงานได้แก่ จ้าง
เหมาเก็บขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  ตลอดป ี
- สถานท่ีด าเนินการ 
รองรับการจดัเก็บขยะใน
ชุมชนเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับบริการ  
 
 

1,116,000.00 
(2560:985,500.00) 

(2559:1,116,000.00) 
 

 

1,116,000.00 1,116,000.00 1,116,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การจ้างเหมา
บริการเป็นไปตามที่
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

การบริหาร
จัดการขยะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 502 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 จัดซื้อถังขยะ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการขยะภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
2.เพื่อจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้
สะอาดถูก
สุขลักษณะตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

- ผลผลิต จดัซื้อถังขยะ
รองรับบริการครัวเรือน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ครัวเรือน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย ตลาดสด 
ครัวเรือนในเขตเทศบาล  
- กลุ่มเปูาหมาย หน่วยงาน
ที่ร้องขอ ตลาดสด และ
ครัวเรือนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย  
 
 
 
 
 

100,000.00 
(2560:100,000.00) 
(2559:100,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:100,000.00) 

 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ถังขยะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

การบริหาร
จัดการขยะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 503 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10.โครงการหลัก :การบรหิารจดัการศูนย์ก าจดัขยะเทศบาลต าบลนาจะหลวยแบบครบวงจร       
 โครงการย่อยที่ 

1:วิจัยแนวทาง
การจัดการมูล
ฝอยแบบครบ
วงจร และการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย                                 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาอัตรา
การเกิดองค์ประกอบ
และคุณสมบัติของมูล
ฝอยและระบบจัดการ
มูลฝอยของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี 
ในปัจจุบัน 
2.เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการ
มูลฝอยรวมถึง
โครงสร้างรูปแบบการ
จัดการมูลฝอย        

- ผลผลิต 
1.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ทราบข้อมูลสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีแท้จริงเป็นข้อมูล
ส าหรับการตดัสินใจ  
2.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีทางเลือกในการจดัการมลู
ฝอยท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
พื้นที่บริการ  
3.เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีงานวิจัยด้านการจัดการ
มูลฝอยโดยใช้เตาเผาขนาด
เล็กประหยัดพลังงานปลอด
มลพิษร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

300,000.00 
 
 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การวิจัยเป็นไป
ตามก าหนดเวลา
และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

การบริหาร
จัดการขยะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 504 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
3:ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ(จาก
การประชุม
ประชาคมใน
ระดับท้องถิ่น) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารเตาเผาขยะ
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลง 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารเตาเผา
ขยะเป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 505 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
4:ก่อสร้างอาคาร
บ่อหมักปุ๋ย
ชีวภาพ(จากการ
ประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคารบ่อ
หมักปุ๋ยชีวภาพ ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 16 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารบ่อหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารบ่อหมัก
ปุ๋ยชีวภาพเป็น
แหล่งก าจัดขยะ 
อย่างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
5:ก่อสร้างอาคาร
ลานคอนกรีตคัด
แยกขยะ(จากการ
ประชุมประชาคม
ในระดับท้องถิ่น) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

-ผลผลิต  ก่อสร้างอาคาร
ลานคอนกรีตคัดแยกขยะ 
ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 
40 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

640,000.00 
 

640,000.00 640,000.00 640,000.00 เชิงปริมาณ 
1.อาคารลาน
คอนกรีต 
คัดแยกขยะ  
เป็นไปตาม
คุณสมบัต ิ
ที่ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
อาคารลาน
คอนกรีต 
คัดแยกขยะ  
เป็นแหล่งก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม  10 โครงการ - - 3,842,000.00 3,842,000.00 3,842,000.00 3,842,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.3แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อพัฒนาพื้นที
ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน
ทางด้านเกษตร
อินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ พลังงาน
ทดแทน และการ
ปศุสัตว์ โดยมี
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานการ
เรียนรู ้
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
 

- ผลผลิตจดัตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม ่
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย หรือตามที่
ก าหนดตามความเหมาะสม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
-กลุ่มเปูาหมาย 
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน 
 

100,000.00 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.มีศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่จ านวน
ไม่น้อยกว่า1  แห่ง 
2.มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานเพิ่มมาก
ขึ้น จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชน
สามารถศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการท า
เกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นมีมีแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.3 แผนงานสร้างความเขม้แข้งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  3.เพื่อเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบ เป็นศูนย์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับเกษตรเครือข่าย 

3.เกษตรกรในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
4. ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ
เข้าศึกษาศูนย์เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 รวม  1 โครงการ - - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปลูกต้นไม้ตาม
โครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ 
รักพื้นท่ีสีเขียว 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชน 
กลางเมือง) 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
และชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย มีความ
สามัคคีปรองดอง 
หันมาใส่ใจเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว แก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนและ
ร่วมส่งเสรมิให้
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
มีความเป็นเมือง 
น่าอยู่ 

- ผลผลิต ประชาชนร่วม
ปลูกต้นไม้ครบท้ัง 7 ชุมชน 
จ านวนไม้น้อยกว่า 200 
ต้น:100 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามแผนผัง
ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
และชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 

100,000.00 
(2557:50,000.00) 

 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ปุาไมเ้พิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนและ
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย  
มีความสามัคคี
ปรองดอง  
หันมาใส่ใจเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 
แก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนและ
ร่วมส่งเสรมิให้
เทศบาล             
มีความเป็น          
เมืองน่าอยู่ 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.4แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมัครเข้า
ร่วม สนอง 
พระราชด าริ 
อพ.สธ.ในงาน
ส ารวจและจดัท า
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

1.เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษุ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
ราชกุมาร ี
2.เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมัคร 
เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 
 

- ผลผลิต องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม 
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
และด าเนินการในงาน
ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ปีละ 1 
ครั้ง,ประสานเครือข่ายการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย 5 
เครือข่าย ,ร่วมกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรต าบล 1 
แห่ง และแต่งตั้งสมาชิกงาน
ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างน้อย           
10 คน 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.สมาชิกงานส ารวจ
และจัดท าานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนเกิด
จิตส านึกรัก
ทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

1.เทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็น
ปัจจุบัน 
2.ประชาชนเกิด
จิตส านึก รัก  
หวงแหน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ในงานส ารวจและ
จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 
3.เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรัก
ทรัพยากรและเห็น
คุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยไดร้ับประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 รวม  2 โครงการ - - 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เงินเดือนฝุาย
การเมือง เงินเดือน
ฝุายประจ า 
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ  
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ 
 

- ผลผลิต 
1.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
การเมือง ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 17 คน เป็นเงิน 
2,624,640 บาท 
2.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน 
เงินเพิ่ม  ต่าง ๆของ
พนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง) 
 

11,797,486.00 
(2560:11,015,500.00) 

 

12,977,235.00 
 
 
 

14,274,958.00 15,702,454.00 เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการ
ครบตามสิทธิ   
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการ ค่า
เดินทางไปราชการ 

จ านวน 24คน เป็นเงิน 
8,337,846บาท 
3.จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน 
เป็นเงิน 270,000บาท 
4.จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เป็นเงิน 
60,000บาท 
5.จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เป็นเงิน55,000
บาท 
6.จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   เช่น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ 
อปพร. อสม.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน 
ค่าตอบแทนนักเรียน                                                               
นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงาน
ช่วงปิดเทอม ตามนโยบาย
แก้ไขปัญหาความยากจน
ของรัฐบาลเป็นเงิน 50,000 
บาท 
7.จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร  
เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตรวจการจ้าง 40,000 บาท 
8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 360,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลก าหนดเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การบริหาร
จัดการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการ
บริการประชาชน
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความพอใจในการ
บริหารงานองค์กร
และการบริการที่
อ านวยความ
สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
รองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า  
5 กิจกรรม และจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1.จัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา เพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาล  จ านวนไม่
น้อยกว่า 12 ครั้ง 
งบประมาณ 20,000  
บาท:ปี 
 
 
 
 

3,434,500.00 
(2560:2,770,100.00) 

 

3,434,500.00 3,434,500.00 3,434,500.00 เชิงปริมาณ 
1.การจัดหาพสัดุ
เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
2.ประหยดั
งบประมาณได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความ 
พอใจในการ
บริหารงานและ
การบริการ
อ านวยความ
สะดวกของ
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   2.จ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนตามภารกิจท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบของ
เทศบาล จ านวน 2 รายการ 
:ปี ได้แก่  
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
ทั่วไป เช่น ค่าบริการก าจดั
ปลวก ค่าเช่าทรัพยส์ิน ฯลฯ 
งบประมาณ 10,000 บาท 
2.2 ค่าจ้างเหมาสูบส้วม ท่ี
อยู่ในความรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรืออยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
งบประมาณ 45,000 บาท:
ปี 

    เชิงคุณภาพ 
3.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3.จัดท าประกันภัย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ราชการ ได้แก่ รถยนต์
ราชการ นข 2878 กค 
6216 บน รถจักรยานยนต์ 
คกธ 461 คกษ 
งบประมาณ 7,000 บาท:ปี 
4. ค่าจ้างเหมาบริการใน
การปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็ส านักงาน 
งบประมาณ60,000 บาท 
5.ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร งบประมาณ 
23,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุที่
จ าเป็นในการปฏบิัติหน้าที่
บริการประชาชน  
หรือจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง  
จ านวนประเภทวัสดุที่จดัซื้อ 
9 ประเภท:ปี งบประมาณ
รวม 1,171,500 บาท:ปี 
ดังนี ้
6.1 วัสดุส านักงาน เป็นเงิน 
140,000 บาท 
6.2 วัสดุงานบ้านงานครัว 
เป็นเงิน120,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.3 วัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เป็นเงิน153,000 บาท 
6.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เป็นเงิน206,5000 บาท 
6.5 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 
เป็นเงิน 10,000บาท 
6.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน220,000 บาท 
6.7 วัสดุการเกษตรเป็นเงิน 
20,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   7.การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ครุภณัฑ์กิจการเทศบาล 
งบประมาณ 100,000 บาท
7.1 จ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน 
ต่าง ๆ ของส านัก
ปลัดเทศบาล  เป็นเงิน 
400,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.2 จ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเครื่องโป
รเจกเตอร์ เครื่องเสียง 
เครื่องถ่ายเอกสาร ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
ของเทศบาล ระบบเสียงตาม
สายของชุมชนหรือหมู่บ้าน
เป็นเงิน 100,000 บาท 
7.ค่ารับรอง/ค่าเลีย้งรับรอง 
7.1ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีม่า
ตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยม
ชมหรือศึกษาดูงาน และผู้มี
ส่วนร่วมหรือเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เป็น
เงิน 150,000 บาท:ปี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   7.2ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมส าหรับผู้มาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมและ  ผูม้ี
ส่วนร่วมหรือเจ้าหนา้ที่ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมต่าง ๆ ใน
กิจการของเทศบาลเป็นเงิน 
150,000 บาท:ปี เช่น 
- การประชุมสภาเทศบาล                                                                                                                   
- การประชุมประชาคม
สัญจร อปพร.จังหวัด
อุบลราชธานี                                                         
8.การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
จ่ายค่าสาธารณูปโภคปีละ  
4 ประเภท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ได้แก่ ค่าไฟฟูา ค่าประปา 
ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณี
ยากร งบประมาณ 
1,000,000 บาท:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ฝึกอบรม 
“เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่
ใจการเลือกตั้ง” 
 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ระบอบการเมืองการ
ปกครอง 
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบอบระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
3.ประชาชนรู้จัก
เลือกตัวแทนเข้า
ท างานท่ีมี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง 
4.ประชาชนมีความ
เข้าใจวิธีการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
 

- ผลผลิต  หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 80 คน 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

20,000.00 
(2559:20,000.00) 

 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
ฝึกอบรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
และการ
เลือกตั้ง 

งานนิติการ
และสญัญา /
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดกิจกรรมตาม
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่องใน
การปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 
โดยเฉพาะ 
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อให้องค์กร
ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมใน
การจัดท า
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่อง 
ในการปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 
โดยเฉพาะ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ท าให้เกิดความ
รัก ความ
สามัคคี
ปรองดองในหมู่
คณะ 

- ผลผลิตจดัท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม:100คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 

200,000.00 
(2559:100,000.00) 
(2558:20,100.00) 
(2557:30,000.00) 

 

200,000.00 
 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  20 
เชิงคุณภาพ 
2.ทัศนะคติที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

องค์กรภาค
ประชาชน 
มีส่วนร่วมใน
การจัดท า
โครงการ 
อันเกี่ยวเนื่อง 
ในการปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 
โดยเฉพาะ 
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์ 
ท าให้เกิดความ
รัก ความ
สามัคคี
ปรองดองใน 
หมู่คณะ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ฝึกอบรม 
“พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบการเมือง
การปกครอง 
2.ประชาชนมี
ความรู ้
ความเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

-ผลผลิต  ประชาชนและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า 3 รุ่น รุ่นละ100คน 
รวม 300 คน 
-สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด  
-กลุ่มเปูาหมาย  
1.ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
2.พนักงานเทศบาล 
3.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน               
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย การ
เลือกตั้ง และเป็น
พลเมืองที่ดีในวิถี
ประชาธิปไตยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 
การเลือกตั้ง 
และเป็น
พลเมืองที่ดีใน
วิถี
ประชาธิปไตย 

งานนิติการ
และสญัญา /
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3.ประชาชนรู้จักเลือก
ตัวแทนเข้าท างานท่ีมี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง 
4.ประชาชนมีความเข้าใจ
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
และเป็นพลเมืองที่ดีในวิถี
ประชาธิปไตย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จัดประชุม
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับสมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้สมาคมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายและ
ข้อบังคับใน
แนวทางเดียวกัน 

-ผลผลิต กรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี ของสมาคมเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 
สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด  
-กลุ่มเปูาหมาย  
กรรมการสมาคมและ
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.กรรมการของ
สมาคมและ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ 
2.กรรมการของ
สมาคมและ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ในระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
สมาคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

กรรมการของ
สมาคมและ
เจ้าหน้าท่ีเข้าใจ
แนวทางและถือ
ปฏิบัต ิ

งานนิติการ
และสญัญา /
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ฝึกอบรม
กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
และ เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานเทศบาลฯ 
มีความรู้ความ
เข้าใจตาม พรบ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ.
2533 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย น าหลัก 
ธรรมาภิบาล มาใช้
ในการบริหารงาน
ในหน่วยงาน 

-ผลผลิต เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 
-สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด  
-กลุ่มเปูาหมาย  
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยเข้า
ร่วม ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ 
นิตธิรรม และธรร
มาภิบาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

หน่วยงานของ
เทศบาลต าบล
นาจะหลวยเป็น
หน่วยงานท่ีมี
การบริหารงาน
อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
และหน่วยงาน
ปราศจากการ
ครหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน 

งานนิติการ
และสญัญา /
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บูรณการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
และชุมชนเพื่อ
รองรับนโยบาย
ของรัฐบาล/
จังหวัด/อ าเภอ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.หน่วยงาน ชุมชน
เกิดการ 
บูรณาการร่วมกัน
ในการท างาน
รองรับนโยบายของ
รัฐบาล/จังหวัด/
อ าเภอ 
2.เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ 

-ผลผลิต  หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

100,000.00 
(2558:30,000.00) 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากข้ึนร้อยละ
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน          
การปฏิบัติงาน            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 
 
 
 
 

1.เทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย
ปฏิบัติงาน
รองรับนโยบาย
ของรัฐบาลได้
อย่าง 
ครอบคลมุ 
2.เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
 
 

งานบริหาร
ทั่วไป/งาน
พัฒนาชุมชน
และ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 532 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
บทบาทสตร ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหส้ตรรีู้
บทบาท รู้หน้าที่ 
และรูส้ิทธิของตน
และมีความสมัพันธ์
ที่ดีต่อประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มี
ส่วนร่วม 

- ผลผลิตตัวแทนกลุ่มสตรี
ระดับชุมชนร่วมจัดกิจกรรม 
มีกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและผู้มี
ส่วนร่วม จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 50คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือสถานท่ีที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย สตรีในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
 
 
 
 

300,000.00 
(2557:30,000.00) 

300,000.00 
 
 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.สตรสีอบผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

สตรรีู้บทบาท  
รู้หน้าท่ี และรู้
สิทธิของตน
และมี
ความสัมพันธ์ที่
ดีต่อประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี  
และผูม้ ี
ส่วนร่วม 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 การจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วกับ
การเลือกตั้งทุก
ระดับ 

- ผลผลิต ด าเนินการจดัการ
เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งทุกระดับ  
ตามอ านาจหน้าที ่
- สถานท่ีด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.เทศบาลต าบล        
นาจะหลวย
ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งหรือปฏิบัติ
ตามค าสั่งท่ีได้รับ
มอบหมายในการ
เลือกตั้งทุกระดับ
เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนดและ
ด าเนินการโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม 
 ร้อยละ 100 
 

การด าเนินการ
เลือกตั้งในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย
เป็นไปโดย
สุจรติและเที่ยง
ธรรม 
ระเบียบ 
กฎหมาย
ก าหนดและ
ด าเนินการโดย
สุจรติและเที่ยง
ธรรม 
 
 

งานนิติการ
และสญัญา/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 534 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 แต่งตั้งตัวแทน
ภาคประชาชน
  

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการท า
หน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตยและ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล 

-ผลผลิตจัดกิจกรรมเวที
ประชาคม/สาธารณะเพื่อ
สรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน 
คณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ฯลฯ 
ประชาชน ผู้น าชุมชนและผู้
มีส่วนร่วม จ านวน ไม่น้อยว่า 
70 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ประชาชน ผู้น าชุมชนและผู้
มีส่วนร่วม  

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ1.
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เชิง
คุณภาพ2.
ประชาชน พึงพอใจ
ในการคัดเลือก
ผู้แทนภาคภาค
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ไม้น้อยกว่าร้อยละ 
70   

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ท าหน้าที่ตาม
ระบบ
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การโฆษณาและ
เผยแพร่
โครงการ ของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อจัดท ากิจกรรม
เผยแพร่ข่าวสาร
หน่วยงานของ
เทศบาลสู่
ประชาชนให้ทั่วถึง 

- ผลผลิตกิจกรรมเผยแพร่
ข่าวสารหน่วยงานของเทศบาล
สู่ประชาชน (ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่โครงการ 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร
หน่วยงานของเทศบาลสู่
ประชาชน จัดท าเวปไซต์
จ านวนกิจกรรมท่ีจัดท า 2 
กิจกรรม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือตามจุดประชาสัมพันธ์ท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 

200,000.00 
(2559:80,000.00) 
(2558:80,000.00) 
(2557:160,000.00) 

 
 
 

200,000.00 
 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนได้
รับทราบข้อมลูการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารจาก 
เทศบาล 
อย่างทั่วถึง
หลากหลาย
ช่องทางและ
รวดเร็วเพิ่มขึ้น 

งาน
ประชาสมัพันธ์/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อบริการ
ประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อสร้างความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานให้แก่
ประชาชนและผู้มา
ติดต่อขอใช้บริการ
เทศบาล 
2.เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย 
ในการบอกรับ
วารสารต่าง ๆ  
หนังสือพิมพ์รายวัน 
หนังสือ หรือ
วารสาร ส าหรับ
บริการประชาชน 

- ผลผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่  
ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ 
หนังสือ หรือวารสารตา่ง ๆ 
รวมทั้งระเบยีบ และ
กฎหมายของทางราชการที่
จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน/หนังสือพิมพ์ 
เดือนละ 60 ฉบับ จ านวน
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีจัดหา  
720 ฉบับ:ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาล 
 

10,000.00 
(2559:10,000.00) 
(2558:10,000.00) 
(2557:10,000.00) 

 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไป
ตามคณุสมบัต ิ
ที่ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความ 
พอใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

งาน
ประชาสมัพันธ์/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 537 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 จัดงานวัน
เทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้มีกิจกรรม
ร าลึกถึงวันจัดตั้ง
เทศบาลและ
ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมได้มารบัทราบ
ผลการด าเนิน
กิจการของเทศบาล 
2.เพื่อใหพ้นักงาน
ได้แลกเปลีย่นองค์
ความรู้น ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่
รองรับการบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต จดักิจกรรมงาน 
วันเทศบาล ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มสี่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน:
ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลหรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 
 

80,000.00 
(2559:40,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:40,000.00) 

 

80,000.00 
 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่ม 
ขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้บริการของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 

ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วม 
ได้มารับทราบ 
ผลการด าเนิน
กิจการของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 538 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 การบริหาร
จัดการเพื่อ
บริการดา้น
โทรคมนาคม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
บริการอินเตอร์เนต็
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

- ผลผลิต จดับริการ
อินเตอร์เนต็ ความเร็ว  
15/10 เมกกะไบต์ ให้
ประชาชนเข้าใช้บริการ
ตลอดปี (จ่ายค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ 
รายเดือน จ านวน 12 เดือน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริกการ 
 
 
 
 
 

100,000.00 
(2559:50,000.00) 
(2558:50,000.00) 
(2557:100,000.00) 

 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อินเตอร์เน็ต
เป็นไปตาม
คุณสมบัต ิ
ที่ก าหนดร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนใช้
บริการ
อินเตอร์เนต็
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

งาน
ประชาสมัพันธ์/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 539 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการหลัก:การบริหารจัดการคา่ใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 โครงการย่อยที่ 1

ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเสยีภาษีทุก
ประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการเสยี
ภาษี 

- ผลผลิต ผู้ประกอบการเข้า
รับการฝึกอบรม จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  หรือ
ตามที่ก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ี
ฝึกอบรม 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ี
สนใจทั่วไป และผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 

50,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2559:50,000.00) 
(2558:50,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
เสียภาษี มี
แรงจูงใจในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 540 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
2:เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีทุก
ประเภทของ
เทศบาลใหส้ามารถ
จัดเก็บภาษไีดต้าม
เปูาหมาย 

- ผลผลิต ผู้ประกอบการผูม้ี
ส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
หรือตามที่ก าหนดให้เป็น
สถานท่ีด าเนินการ  
- กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ี
สนใจทั่วไป และผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:15,000.00) 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประกอบการ
เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 
 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
เสียภาษี มี
แรงจูงใจในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
3:ปรับปรุงระบบ 
แผนที่ภาษี(จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษี ให้
สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงระบบ
แผนที่ภาษี จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ภายใน
เขตบริการของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจ านวน 7 
ชุมชน  
- กลุ่มเปูาหมาย ครัวเรือน
หรือพ้ืนท่ีที่อยู่ในเขตการ
จัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

20,000.00 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับปรุง 
ระบบแผนทีภ่าษี
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ช าระภาษ ี

กองคลัง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 

- ผลผลิต ปรบัปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ กอง
คลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย ระบบบัญชี
กองคลัง /ประชาชนท่ีมาใช้
บริการเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.การปรับปรุง
ระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.รายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
บริการ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 จัดซื้อผ้าใบคลุม
เต็นท์ส าหรับใช้
ในกิจการ
เทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

- ผลผลิต จดัซื้อผ้าใบ 
คลุมเต็นท์ส าหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวนปีละ  
4 ผืน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาติดต่อขอรบับริการ  
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
(2557:100,000.00) 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผ้าใบคลุมเต็นท์
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 สนับสนุน
ทุนการศึกษา
พนักงานเทศบาล 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริการ
ประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชน 

- ผลผลิตทุนการศึกษา
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปปีละ 4 ทุน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
หรือตามที่นายกเทศมนตรี
อนุมัติให้เป็นสถานท่ีศึกษา
ต่อได ้
- กลุ่มเปูาหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงาน
เทศบาล 
 
 

132,000.00 
(2557:132,000.00) 

132,000.00 132,000.00 132,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรทีไ่ด้รับ
ทุนการศึกษา 
มีสมรรถนะ 
ตามเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนักงาน
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ส่งรอยยิ้มถึงบ้าน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(เทศบาลบริการ
ประชาชน) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้เทศบาล
และประชาชนมี
กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ร่วมกัน 
2.เพื่อรับฟังสภาพ
ปัญหาของชุมชน 
3.เพื่อลดขั้นตอน
การบริการ
ประชาชนในเรื่อง
การจัดเก็บภาษี
และเสียภาษ ี
4.เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
 

- ผลผลิตบริการงานบริการ 
สาธารณะนอกสถานท่ี 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 งาน 
เช่น งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ งาน
จัดเก็บภาษี งานทะเบียน
ราษฎร์ งานขออนุญาตปลูก
สร้างบ้าน งานสาธารณสุข 
ฉีดวัคซีนสุนัข  งานนิติการ
และสญัญา ให้ความรู้ทาง
กฎหมาย เป็นต้น 
- สถานท่ีด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน 
ในเขตเทศบาล 
 
 

180,000.00 
(2557:180,000.00) 

180,000.00 
 

180,000.00 
 
 

180,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.กิจกรรมที่จดั
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ในการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม / 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  5.เพื่อรณรงค์และ
ให้ความรู้เรื่องโรค
ระบาดในชุมชน 
6.ให้ความรู้เรื่อง
การปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเปูาหมายประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการองค์กร
และการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติหนา้ที่
และการให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
- กลุ่มเปูาหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 

500,000.00 
(2560:250,000.00) 
 (2558:100,000.00) 

 

500,000.00 
 
 
 

500,000.00 
 
 

500,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชนและ
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ี
พัฒนาเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ฝึกอบรมและจดั
กิจกรรม 5 ส. 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.ฝึกอบรมให้
ความรู้การท า 5 ส.
ให้กับพนักงาน
เทศบาล 
2.พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้
เอื้ออ านวยต่อการ
ท างาน 
3. พัฒนางาน
เอกสารใหเ้ป็น
ระบบ 
4.พัฒนาบุคลากร
ในการบริการ
ประชาชน 
- สะสาง 
- สะดวก 
 

- ผลผลิต 
1. ฝึกอบรมให้ความรู้การท า 
5 ส. ให้กับพนักงานเทศบาล 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้ออ านวยต่อการท างาน 
3. พัฒนางานเอกสารให้เป็น
ระบบ 
4.พัฒนาบุคลากรในการ
บริการประชาชน 
 สะสาง, สะดวก, สะอาด, 
สุขลักษณะ, สร้างนิสัย  
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เชิงปริมาณ 
1.พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 

1.พนักงาน
เทศบาลมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดท าระบบ 
5 ส. 
2.สภาพ 
แวดล้อม
เอื้ออ านวยต่อ
การท างาน 
3.เอกสารเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  - สะอาด 
- สุขลักษณะ 
- สร้างนิสัย 

- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการและบุคลากร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อม
ส านักงานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

- ผลผลิตจดัท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาล เช่น ท าเนียบ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล 
จ านวน 2 ปูาย )  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนผู้
มาใช้บริการ มีความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อราชการ 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

 

100,000.00 
 
 

 

100,000.00 
 

 

100,000.00 
 

 

เชิงปริมาณ 
1.ปูาย
ประชาสมัพันธ์
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 

จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์
ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  
สะดวกต่อการ
ติดต่องานของ
ประชาชน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 จัดซื้อกล่อง
พลาสติกเก็บ
เอกสาร  

เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ที่ส าคัญของกอง
คลังให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การค้นหา 

- ผลผลิต 
วัสดุส านักงาน จัดซื้อกล่อง
พลาสติกเก็บเอกสาร 
จ านวน 50 กล่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง/ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่ม ี
ที่จัดเก็บเพื่อสะดวกในการ
ค้นหาเอกกสาร 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 
1.กล่องเก็บเอกสาร
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 

งานกองคลัง
เจ้าหน้าท่ีมีที่
เก็บเอกสาร
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่าย
ต่อการค้นหา  

กองคลัง/
เทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย 

 รวม 24 โครงการ - - 17,773,986.00 18,953,734.00 20,251,459.00 21,678,954.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล 
 โครงการย่อยที่ 1 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในความ
ร่วมรับผิดชอบ
ท้องถิ่นของตนและ
ใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

- ผลผลิต กิจกรรมประชุม 
เชิงปฏิบัติการผ่าน
กระบวนการเวทปีระชาคม
ท้องถิ่น ได้แก่ เวที
ประชาคมระดับชุมชน และ
เวทีประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล 
โดยประชาชนและผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเวที
ประชาคมจ านวนไม่น้อย
กว่า 80 คน: 1ครั้ง: ปี  
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนหรือห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

35,000.00 
(2560:35,000.00) 
(2559:25,000.00) 
(2558:25,000.00) 
(2557:25,000.00) 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนในเขต
เทศบาลและผูม้ีส่วน
ร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณปัญหา
และประเด็นการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
ตระหนักใน
ความร่วม
รับผิดชอบ
ท้องถิ่น 
ของตนและ 
มีส่วนร่วม 
ในการเสนอ 
แนวทางการ
พัฒนาเทศบาล 
ต าบล 
นาจะหลวย 

งาน
วิเคราะห ์
นโยบายและ
แผน/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมายประชาชน
กรรมการชุมชน 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ใน
เขตเทศบาลต าบล          
นาจะหลวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
2:จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อการจัดท า 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี และ
แผนการ
ด าเนินงาน(จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วม ในการ
จัดท า แผนการ
พัฒนา ท้องถิ่น 
 
 

- ผลผลิตจดัประชุมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และ แผนการด าเนินงาน  
ปีละ 2 ครั้ง จ านวนผู้มสี่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน:ปี 
และจัดส่งแผนเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชน จ านวนไม่น้อย
กว่า 100 เล่ม:ปี(จ้างเหมา
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่) 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด 
 
 
 

40,000.00 
(2559:15,000.00) 
(2559:40,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:10,000.00) 

 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.กรรมการและ 
ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.จัดท าแผนพัฒนา
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วม ในการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
แผนพัฒนาสาม
ปี และแผนการ
ด าเนินงาน 

งาน
วิเคราะห ์
นโยบายและ
แผน/ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน และ
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนา และผู้มสี่วนร่วม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 3 
:จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนท้องถิ่น
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบการ
ท างานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

- ผลผลิตจดัประชุมเพื่อการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลก าหนด
ขอบข่ายและสรุปผลปลีะ 1
ครั้ง จ านวนกรรมการและ 
ผู้มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 10 
คน:ปี และจดัท ารูปเล่มเพื่อ
เผยแพรต่่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชน
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 เลม่:
ปี(จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม) 
- สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด 
 

10,000.00 
(2560:10,000.00) 
(2559:10,000.00) 
(2558:10,000.00) 
(2557:5,000.00) 

 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.กรรมการและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
และ หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.ผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา 
 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน  
มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ
การท างานของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

งาน
วิเคราะห ์
นโยบายและ
แผน/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
คณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการย่อยที่ 
4:จัดท าเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหห้น่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนไดร้ับ
เอกสารเทศบัญญตัิ
อย่างทั่วถึงและ 
เพื่อให้เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
สามารถน าเทศ
บัญญัติที่ก าหนดไว้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน 

- ผลผลิตจดัท าเทศบัญญัติ
เผยแพร่แกห่น่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและประชาชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 เลม่:
ปี(จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
พร้อมเข้าเล่ม) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2560:20,000.00) 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

 
 

20,000.00 
 

 

20,000.00 
 

 

20,000.00 
 

 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชน ได้รบั
เอกสารเทศบัญญตัิ
ทั่วถึงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.น าโครงการใน
แผนพัฒนาสามป ี
ไปบรรจุใน 
เทศบัญญตัิเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

หน่วยงาน 
ได้รับเอกสาร 
เทศบัญญตั ิ
อย่างทั่วถึงและ
สามารถน าเทศ
บัญญัต ิ
ที่ก าหนดไว้ไป
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
การบริการ
ประชาชน 

งานจัดท า
งบประมาณ/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.2แผนงานสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -  กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ส านัก/
กองของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผูส้นใจที่มา
ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร 

       

 รวม 1 โครงการ - - 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อน าข้อมูลที่
แสดงถึงสภาพของ
ครัวเรือนตามความ
เป็นจริงมาวางแผน
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- ผลผลิต ส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1,500 ครัวเรือน:ปี  (ปี 
พ.ศ.2559  ส ารวจได้
จ านวน 1,019 ครัวเรือน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายครัวเรือนใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 

45,000.00 
(2560:45,000.00) 
(2559:45,000.00) 
(2558:45,000.00) 
(2557:45,000.00) 

45,000.00 
 
 

45,000.00 
 
 

45,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครัวเรือนได้รับ
การส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.จัดเก็บข้อมูล
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
3.ผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เทศบาลมีข้อมลู
ขั้นพื้นฐาน 
ไว้เป็นแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ 
สังคม/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จัดท าแผนชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชุมชน
และเกดิการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง 

- ผลผลิต กรรมการชุมชน 
ประชาชนผู้มสี่วนร่วมจดัท า
แผนชุมชน จ านวนไม่น้อย
กว่า 70 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้านหรือตามที่เทศบาล
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00) 
(2557:20,000.00) 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.กรรมการชุมชน
ประชาชนผู้ม ี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.จัดท าแผนชุมชน
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน
ชุมชนและเกิด
การพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ 
สังคม/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 562 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมาย กรรมการ
ชุมชนประชาชนผู้มีส่วนร่วม 

    3.น าโครงการใน
แผนชุมชนไปบรรจุ
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

  

 รวม  2 โครงการ - - 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 - - - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 563 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.4แผนงานเคหะและขุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การบริหาร
จัดการกิจการ
งานช่างเพื่อการ
บริการสาธารณะ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหก้าร
บริหารงานและการ
บริการงานช่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความ
พอใจ 

- ผลผลิต  จัดกิจกรรม
บริการไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการดังนี ้
1.ค่าใช้จ่ายด้านบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
จัดท าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวนปีละ 2 
รายการ เช่น ปรับปรุงสัน
ฝายห้วยโลก ปรับปรุง
อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม  
 
 

250,000.00 
(2560:200,000.00) 
(2559:250,000.00) 
(2558:224,200.00) 
(2559:200,000.00) 

 
 

250,000.00 
 

250,000.00 
 
 
 

250,000.00 เชิงปริมาณ 
1.สามารถจัด
กิจกรรมไดเ้พิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

การบริหารงาน
และการบริการ
งานช่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมี
ความพอใจ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 564 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.4แผนงานเคหะและขุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   งบประมาณ ปีละ  
200,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานช่างปีละ 2 
รายการ เช่น ใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรังวัด
ที่ดินของเทศบาลหรือที่
สาธารณะ ในความดูแล ค่า
ปัก เสาพาดสาย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

       

  รวม  1 โครงการ - - 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 - - - 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 565 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.5แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การบริหาร
จัดการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความพอใจในการ
บริหารงานองค์กร
และการบริการที่
อ านวยความสะดวก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผลผลิต จดักิจกรรม
รองรับการบริการประชาชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จ านวนไม่น้อยกว่า  5 
กิจกรรม และจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1.จ่ายเงินบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
จ านวน 74,666.00บาท:ปี 
2.เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
เพื่อการบริการประชาชน 
เงินส ารองจ่าย  
เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 
500,000.00 บาท 
 
 
 

1,374,666.00  
(2560:1,142,466.00) 

 
 
 

1,382,132.00 1,390,346.00 1,399,380.00 เชิงปริมาณ 
1.สามารถสามารถ
เบิกจ่ายเงินได้ครอบ
ถ้วน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

การบริหารงาน
และการบริการ
มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมี
ความพอใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 566 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.5แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3.เงินช าระหนี้เงินกู้ช าระหนี้
เงินต้นและดอกเบี้ยตาม
สัญญากู้เงิน 800,000.00 
บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
บาท:ปี1,374,666.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 567 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.5แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ 
 
 

- ผลผลิต 
1.เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเป็นเงิน 
402,468.00บาท 
2.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญเป็นเงิน 
684,288.00บาท 
3. เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า  450,000.00 
บาท 
 
 
 
 
 
 

1,536,756.00 
 560:1,373,184.00) 

 

1,195,430.00 1,314,973.00 1,446,470.00 เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการครบ
ตามสิทธิ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 2 โครงการ - - 2,911,422.00 2,577,562.00 2,705,319.00 2,845,850.00    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท า ปรับปรุง
และทบทวน เทศ
บัญญัตเิพื่อ
ควบคุมการจดั
ระเบียบชุมชน
และสังคม(เทศ
บัญญัติอื่นทีไ่ม่ใช่
เทศบัญญตัิ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อจัดท าเทศ
บัญญัติควบคุมการ
จัดระเบียบสังคม 
การจัดระเบียบ
ตลาดสดและอื่น ๆ  
ตามความต้องการ
ของประชาชน 
 

- ผลผลิต มีการจัดประชุม
ประชาคม จ านวนผู้เข้า
ประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน:
ครั้ง:ชุมชน:ปี และจัด
ประชุมคณะกรรมการ
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง:1เรื่อง:ปี(ปี พ.ศ.2554 
จัดท าเทศบัญญัตติลาดสด
สาธารณะ )  
- สถานท่ีด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน
และห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ผู้มีส่วนร่วมในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

10,000.00 
(2559:10,000.00) 
(2558:10,000.00) 
(2557:20,000.00) 

 
 

10,000.00 
 
 

 

10,000.00 
 

 

10,000.00 
 

 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจดัท า 
เทศบัญญตัิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ผลการด าเนินงาน
ตามเทศบญัญัติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

จัดท า 
เทศบัญญตัิ
ควบคุมการจดั
ระเบียบสังคม 
เป็นไป 
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

งานนิติการ
และสญัญา/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 รวม  1 โครงการ - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ  
3.เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนปฏิบัติ
หน้าท่ีนอกเวลา 

- ผลผลิต 
1.จ่ายเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน 
เงินเพิ่ม  ต่าง ๆของ
พนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง)จ านวน 5 
อัตรา งบประมาณ 
1,209,912 บาท 
2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจ จ านวน 2 อัตรา 
งบประมาณ 24,000 บาท 
 
 

1,233,912.00 
(2560:1,123,920.00) 

 

1,357,304.00 1,493,034.00 1,642,338.00 เชิงปริมาณ 
1.บุคลากร 
ได้รับสวัสดิการ
ครบตามสิทธิ   
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 570 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่าย
วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง
รองรับการบริการ
ประชาชน 
 

- ผลผลิต จดัซื้อวัสดเุครื่อง
ดับเพลิงจ านวนปลีะ 5 
รายการ เช่น หัวฉีดดับเพลิง 
สายดับเพลิง ท่อดูดน้ า ข้อ
ต่อ น้ ายาดับเพลิง เครื่อง
ดับเพลิงหรือถังดับเพลิงเคมี 
ตะกร้าหวายกรองผง เสื้อ
คลุมดับเพลิง รองเท้า ถุงมือ
ดับเพลิง หมวกดับเพลิง  
ชุดดับเพลิง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือจดุเกิดเหต ุ
- กลุ่มเปูาหมาย อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนใช้
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

100,000.00 
(2560:40,000.00) 
(2559:40,000.00) 
(2558:58,840.00) 
(2557:100,000.00) 

 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประสบภยัไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน 
ของเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
พิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 การบริหาร
จัดการ
งบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการของ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- ผลผลิตการบริหารจัดการ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ประจ าของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
รับรองและพิธีการของงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงบประมาณ 
30,000 บาท 
-จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ของงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งบประมาณ
10,000 บาท 
-จ้างเหมาท าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
งบประมาณ 10,000 บาท 
 

450,000.00 
(2560:415,500.00) 
(2559:330,000.00) 
(2558:320,000.00) 

450,000.00 
 
 
 

450,000.00 
 
 
 

450,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.วัสดุที่จัดหา
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
2.ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยดั               
ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ 
3.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความพอใจใน
ประสิทธิภาพ
การบริการ 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -ค่าประกันภยัรถยนต์
ราชการ บน 4793 
งบประมาณ 4,500 บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครภุัรฑ์ 
งบประมาณ 100,000 บาท 
-  ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ 
งบประมาณ 50,000 บาท 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง งบประมาณ 50,000 
บาท 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น งบประมาณ 
185,500 บาท 
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
งบประมาณ 10,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ขยายและติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
(CCTV)จุดเสี่ยง
ภายในเขต
เทศบาล 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 
 

- ผลผลิต ตดิตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV จ านวนจุดที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2  
จุด :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ สี่แยก
ตามจุดเสีย่งท่ีส าคัญภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย และผู้ใช้บริการ
ถนน 
 
 
 
 

1,200,000.00 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 
 
 

1,200,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.กล้องวงจรปิด
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคดีใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 บ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติด(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อพัฒนาจิตใจผู้
เข้ารับการบ าบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติด 
 

- ผลผลิตด าเนินการส่งผูต้ิด
ยาเสพตดิในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ไปบ าบดั
และฟื้นฟูสภาพที่ศูนย์บ าบัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า5 คน: ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ผู้ทีส่นใจ
เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้ารับการบ าบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

เกิดจิตส านึก
ต่อต้านยา 
เสพติดของ 
ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดั
และฟื้นฟู คืนคน
ดีสู่สังคม 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ผ่านการ
บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ 
และผูต้ิดยาเสพติด 
ให้มีวิชาชีพในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีสุข 
 

- ผลผลิตฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัและฟื้นฟู  
คืนคนดีสูส่ังคมจ านวน 
น้อยกว่า5 คน: ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ผู้ทีส่นใจ
เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ผ่านการบ าบัด
และฟื้นฟูเข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ผู้ผ่านการบ าบัด
และฟื้นฟูมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีวิชาชีพ
ในการด ารงชีวิต
อย่างมีสุข 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกเยาวชน
เพื่อต่อต้าน 
ยาเสพตดิใน
ชุมชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้เด็ก เยาชน
และประชาชนมี
จิตส านึกและ
ตระหนักถึงผลรา้ย
ของยาเสพติดใน
ชุมชน 

- ผลผลิตฝึกอบรมเยาวชน 
และผูม้ีส่วนร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย  
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เยาวชน 
ผู้มีส่วนร่วม 
เข้ารับการอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
จิตส านึกและ
ตระหนักถึง
ผลร้ายของ 
ยาเสพตดิใน
ชุมชน 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 577 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดตั้งและ
ฝึกอบรม
อาสาสมัครชุมชน
เพื่อเฝูาระวัง 
ยาเสพตดิ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนชุมชนห้วย
โลก ชุมชน
ห้วยซันเหนือ 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อสร้างชุมชน 
ใหเ้ข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพตดิ 

- ผลผลิต แต่งตั้ง
อาสาสมัครชุมชนและ
ฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน
เพื่อเฝูาระวังยาเสพติด
จ านวนอาสาสมัครไม่น้อย
กว่า50 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายอาสาสมคัร
ชุมชน 
 
 
 
 
 

35,000.00 
 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 
 

35,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัรชุมชน
เพื่อเฝูาระวัง 
ยาเสพตดิได้รับการ
แต่งตั้งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน 
เข้มแข็ง 
ปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 578 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 สงเคราะห์
ผู้ประสบภยัใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือทันท่วงที
เมื่อเกิด 
สาธารณภัย 
 

- ผลผลิตสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจ านวน 
ไม่น้อยกว่า2 ครัวเรือน: ปี
เช่น สงเคราะห์ผู้ประสบ
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย  
ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยพิบัติ 
และภยัอื่น ๆ (ปี พ.ศ.2559 
ช่วยเหลือได้ 4 ครัวเรือน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่ตั้งของผู้ได้รับการ
สงเคราะห์หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมายผู้ประสบภยั
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ประสบภยั 
ได้รับความ
ช่วยเหลือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 
เมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 579 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 7 วัน
อันตราย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อบริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

- ผลผลิต ตั้งจดุตรวจรอง
จ านวน3 จุด:ปี(ปี พ.ศ.
2559ช่วงตั้งจุดตรวจ ไม่มี
อุบัติเหตุทางถนน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบ้านห้วยโลก
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 
(2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผูส้ัญจร 
ไป-มา 
 

80,000.00 
(2559:80,000.00) 
(2558:70,000.00) 
(2557:80,000.00) 

 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 
 

80,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนใช้ 
บริการจดุตรวจ
สะดวกและเกดิ
ความปลอดภัย 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 580 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วัน
อันตราย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อบริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- ผลผลิต ตั้งจดุตรวจรอง
จ านวน3 จุด:ปี 
(ปี พ.ศ.2559ช่วงตั้งจุด
ตรวจ ไม่มีอุบัตเิหตุทาง
ถนน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบ้านห้วยโลก
ถนนสายหลัก  
ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท4029 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 

80,000.00 
(2559:80,000.00) 
(2558:60,000.00) 
(2557:80,000.00) 

 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้ 
บริการจดุตรวจ
สะดวกและเกดิ
ความปลอดภัย 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 581 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 การรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
งานประเพณี
ประจ าป ี
ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 30 
นายอาสาสมัคร
รักษาดินแดน(อส.) 
12 นาย และ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
102 นาย ในงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจ าปี(คน
ละ 200 บาท) 

- ผลผลิต จดักิจกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
งานประเพณลีอยกระทง
ประจ าปีงานประเพณีบุญ
บั้งไฟประจ าปี งานประเพณี
แข่งเรือประจ าปจี านวน
อาสาสมัครไม่น้อยกว่า 
100 นาย:งานประเพณ:ีปี 
- สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ าห้วยซัน หมู่
ที่ 12 สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า)หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
 
 
 

60,000.00 
(2559:50,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:50,000.00) 

60,000.00 
 
 

60,000.00 
 
 
 

60,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัร 
มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณีประจ าปี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณ ี
ลอยกระทง
ประจ าป ี
ของเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 582 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมาย อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มจีิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 583 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้  
มีความช านาญ
ระงับอัคคีภัย และ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย 
 

- ผลผลิต ฝึกการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงข้ันต้น จ านวนผู้มี
ส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า  
50 คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญ
กับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจริง ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลดความสูญเสยี
อันเนื่องมาจาก 
สาธารณภัย 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 584 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ตัดชุด อปพร. 
ครบชุด ส าหรับ
สมาชิก อปพร.
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจส าหรับ
สมาชิก อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเสยีสละ
สม่ าเสมอ 

- ผลผลิตตัดชุด อปพร.
ส าหรับ อปพร. สังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน 
30 ชุด( ชุดละ1,500 บาท):
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย  อปพร. 
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

45,000.00 
(2559:10,000.00) 
(2558:45,000.00) 
(2557:45,000.00) 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ชุด อปพร.เป็นไป
ตามคณุสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 

สมาชิก  
อปพร.ที่ผ่าน
การคัดเลือกมี
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ช่วยเหลือชุมชน
และสังคมมาก
ขึ้น 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 585 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ฝึกอบรมการ
เตรียมความ
พร้อมการปูองกัน
สาธารณภัยใน
พื้นที่จุดเสี่ยง
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้าน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผลผลิตฝึกอบรมเตรยีม
ความพร้อมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ทุกประเภท ได้แก่ อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภยั ดินโคลน
ถล่ม แผ่นดินไหวและ
อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น
ต้น จ านวนประชาชนผู ้
มีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 20 
คน:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ  
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน 
มีความรู้  
ความเข้าใจและ
มีความพร้อมใน
การปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 586 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ฝึกอบรม
อาสาสมัคร 
ดับไฟปุา และ
ซักซ้อมการ
ปูองกันไฟปุา 
โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่จุดเสี่ยงของ
อาสาสมัครดบัไฟปุา 

- ผลผลิตฝึกอบรม
อาสาสมัครดบัไฟปุา และ
ซักซ้อมการปูองกันไฟปุา 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ฝึก
ให้กับอาสาสมัครชุมชนใน
พื้นที่จุดเสี่ยง จ านวนไม่
น้อยกว่า50 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือพื้นที่จุด
เสี่ยงที่ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย  อปพร. 
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัร 
ดับไฟปุา เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 

อาสาสมัคร 
ดับไฟปุา  
มีศักยภาพ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ 
จุดเสีย่ง 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 587 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติการตาม
แผนปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย(จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากร 
อาสาสมัคร ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย 
 

- ผลผลิตฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมการปฏิบัติการตาม
แผนปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จ านวนผู้มสี่วน
ร่วม ไม่น้อยกว่า 30 คน:
ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญ
กับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจริง ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลดความสูญเสยี
อันเนื่องมาจาก 
สาธารณภัย 
 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 588 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อใหอ้าสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนสังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วมมี
ความรู้และมีทักษะ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- ผลผลิต จดัอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ส าหรับ เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์สมาชิก อปพร. 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน :
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นสถานท่ีศึกษา 
ดูงาน  
 
 

400,000.00 
(2559:350,000.00) 
(2558:100,000.00) 
(2557:200,000.00) 

 

400,000.00 
 
 

400,000.00 
 
 

400,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวย 
มีความรู้และ 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 589 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - กลุ่มเปูาหมายสมาชิก  
อปพร. ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 590 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ฝึกอบรม อปพร.
เนื่องในวัน อป
พร.ปี พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.)ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความมุ่งมั่น
และเสียสละ 
3.เพื่อสร้างความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
สามัคคีในองค์กร 
 

- ผลผลิตฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร. และจดักิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน
วัน อปพร.วันท่ี 22 มีนาคม
ของทุกปี จ านวนอปพร.ที่มี
ส่วนร่วมปลีะ 150 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด  
- กลุ่มเปูาหมายอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 

30,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:50,000.00) 

 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

1.การปฏิบัต ิ
หน้าที่งาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย             
มีประสิทธิภาพ     
เพิ่มมากขึ้น 
2.อปพร.มีขวญั
และก าลังใจในที่
จะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งม่ัน
และเสียสละ 
3.อปพร.มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
ความสามัคคีใน
องค์กร 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 591 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  4.เพื่อให้ทราบถึง 
แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและสา
ธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.อปพร.รู้หน้าท่ี 
ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย 
 
 

  

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 592 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให ้
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- ผลผลิต ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จ านวนอปพร.ที่รับการ
ฝึกซ้อมไม่นอ้ยกว่า 30 คน:
ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ จดุ
เตือนภัยในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
 - กลุ่มเปูาหมาย อปพร.
สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

30,000.00 
(2559:10,000.00) 
(2558:10,000.00) 
(2557:10,000.00) 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อปพร.ผู้มสี่วน
ร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน
สังกัดเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
มีความรู้และ 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 593 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 สัมมนา อปพร.
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อสร้างเครือข่าย  
อปพร. ให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

- ผลผลิตสัมมนา อปพร.
ร่วมกับเครือข่าย อปพร
จ านวน อปพร. ไม่น้อยกว่า 
30 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนดให้
สัมมนา 
- กลุ่มเปูาหมาย อาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือนสังกดัเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

300,000.00 
(2558:150,000.00) 
(2557:300,000.00) 

 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัร 
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย 
 อปพร. มีความ
เข้มแข็งและ มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ีเพิ่มขึ้น 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 594 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ส่งตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
จัดพิธีชุมนุมเดิน
สวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร. 
(22มี.ค.ของทุกปี) 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย อปพร.ให้
มีความรัก สามัคคี
ในระดับพื้นท่ีและ
ระดับชาต ิ

- ผลผลิต เจา้หน้าท่ีและ
สมาชิก อปพร.เข้าร่วมพิธี
ชุมนุมเดินสวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร.(22 มี.ค.ของ
ทุกปี)จ านวน อปพร. ไม่
น้อยกว่า 10คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่จังหวัดก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2559:20,000.00) 
(2558:20,000.00) 

 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิก อปพร. 
เข้าร่วมเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

อปพร.เกิดความ
รัก สามัคคีใน
ระดับพื้นท่ีและ
ระดับชาต ิ

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 595 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 จัดตั้ง สมาชิก 
 อปพร. เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อสร้างเครือข่าย  
อปพร. ให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

- ผลผลิต จดัตั้งสมาชิกอป
พร  จ านวน อปพร. ไม่น้อย
กว่า 30 คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
(2558:150,000.00) 

 
 

100,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาสาสมคัร 
ผู้มีส่วนร่วมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคดีใน
ชุมชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ในการปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
ที่ยั่งยืน ส่งผล
ให้ประชาชน 
มีสวัสดิภาพ
และความ
ปลอดภัย 
 
 
 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 596 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 รณรงค์ส่งเสริม 
การสวมหมวก
นิรภัย100 
เปอร์เซ็นต ์
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อรณรงคส์่งเสริม
การสวมหมวก
นิรภัยให้แก่
ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 

- ผลผลิต เดินรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยแจกแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ แจก
สติ๊กเกอร์ จ านวนผู้มสี่วน
ร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน:
ครั้งท่ีรณรงค:์ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ จดั
ขบวนรณรงคต์ามเส้นทาง
หลวง 2248 หรือทางหลวง 
ชนบท 4029  
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

15,000.00 
(2559:15,000.00) 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

15,000.00 
 
 

15,000.00 
 
 

15,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณคด ี
การไม่ปฏิบัตติาม
กฎจราจรของ
ประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีวินัย
และปฏิบตัิตาม
กฎจราจร 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 597 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ออกตรวจปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
ตาม พรบ.
นายตรวจ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อปูองกันชีวิต
และทรัยพส์ินของ
ประชาชน  
2.เพื่อแนะน าให้
ความรู้ถึงประชาชน
ในการปูองกัน
อัคคีภัย 

-ผลผลิต    ออกตรวจพ้ืนท่ี
ครอบคลมุพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจ านวน 7 
ชุมชน 
-สถานท่ีด าเนินการชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย    
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
(2559:10,000.00) 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

เชิงปริมาณ  
1.เหตุสาธารณภัย
ลดลงร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ  
2.ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ60 
 

อาชญากรรม
ลดลง 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 598 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ประชุมประชาคม
สัญจร อปพร.
จังหวัด
อุบลราชธานี                     
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้สมาชิก อป
พร.ไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
งาน อปพร.และ
ร่วมมือกันพัฒนา
ศูนย์ อปพร.ให้มี
มาตรฐานในการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักใน
การเดินทางไป
ราชการ 
 
 
 

- ผลผลิต ส่งเจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิก อปพร.เข้าร่วม
ประชุมประชาคมสัญจรอป
พร.จังหวัดอุบลราชธานี
จ านวน อปพร. ไม่น้อยกว่า 
10คน :ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ตามที่จังหวัดก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิก อปพร. 
เข้าร่วมเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือ 
ในการปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
ส่งผลให้
ประชาชน 
มีสวัสดิภาพ
และความ
ปลอดภัย 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 599 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ต่อเติมห้องวิทยุ         
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อการสื่อสารที่
รวดเร็วในพ้ืนท่ีรัศมี
การปฏิบัติงาน 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

- ผลผลิต ต่อเติมห้องวิทยุ
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน 
1 ห้อง (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ
ข้างอาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัหลัง
ใหม่ ระหว่างอาคารพสัดุ
และอาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั หลัง
ใหม ่
- กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและใกล้เคียงไดร้ับ
ประโยชน ์
 

300,000.00 
 
 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ต่อเติมห้องวิทยุ
งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง  ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ช่วยให้การ
ติดต่อ
ประสานงาน
และปฏิบตัิงาน
ต่างๆมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการบริการ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้
ทันท่วงที 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 600 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบ (จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ศรีพรหม ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยโลก) 
 
 
 
 

เพื่อช่วยให้
การจราจรสะดวก
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร 

 

-ผลผลิตติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณทีเ่สี่ยงต่อ
การเกิดอุบัตเิหตุในเขตเท
ศาลต าบลนาจะหลวย  
จ านวนถนนท่ีติดตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 2สาย: ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
บริเวณแยกถนนวสิูตรโยธาภิ
บาล1ชุมชนศรีพรหม 
-ถนนวสิูตรโยธาภิบาล 
บริเวณแยกถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล6 
- แยกนางสมร คันนา ชุมชน
ห้วยโลก 
- แยกนางวันทอง ครองยุทธ 
ชุมชนห้วยโลก 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.มีไฟสญัญาณการ 
จราจรทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มามีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

มีสัญญานไฟ
จราจรได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชนและ
สถานท่ีเสีย่ง
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร
ได ้

กองช่าง 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 601 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - แยกธนาคาร ธกส. ชุมชน
ห้วยโลก 
-บริเวณแยกทีเ่สี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและใกล้เคียง
ได้รับประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 602 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล
หรือระดับ
เทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ศรีพรหม) 
 
 
 
 

เพื่อช่วยให้
การจราจรสะดวก
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร 

 

-ผลผลิตติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรจุดเสี่ยงเกิดอุบตัิเหตุ
ในเขตเทศาลต าบลนาจะ
หลวย  จ านวนถนนท่ีติดตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 1สาย: ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
บริเวณแยกถนนวสิูตรโยธาภิ
บาล1ชุมชนศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและใกล้เคียงไดร้ับ
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.มีไฟสญัญาณการ 
จราจรทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มามีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

มีสัญญานไฟ
จราจรได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชนและ
สถานท่ีเสีย่ง
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร
ได ้

กองช่าง 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 603 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างจราจร(จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชน 
ชุมชนศรีพรหม) 
 
 
 
 

1.เพื่อช่วยให้
การจราจรสะดวก
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

-ผลผลิตติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างจุดเสี่ยงเกิดอุบตัิเหตุใน
เขตเทศาลต าบลนาจะหลวย  
จ านวนถนนท่ีติดตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 2สาย: ปี 
-สถานท่ีด าเนินการ  
- บริเวณศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองชุมชนหลักเมือง 1 
- ทางขึ้นวัดภูพลาญแก้ว 
ชุมชนห้วยโลก 
- กลุ่มเปูาหมาย  ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและใกล้เคียงไดร้ับ
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ไฟฟูาส่องสว่าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มามีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

มไีฟฟูาส่อง
สว่างจราจรได้
มาตรฐานไว้ใช้
ในชุมชนและ
สถานท่ีเสีย่ง
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร
ได ้

กองช่าง 

ผ 01 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 604 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 จัดซื้อไฟสปอร์ต
ไลท์(มือถือ)  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตจดัซื้อไฟสปอร์ต
ไลท์(มือถือ)ไมส้าย ขนาดไม่
ต่ ากว่า 3 ล้านแรงเทียน 
จ านวน 3 อัน อันละ 3,500 
บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก  
อปพร. ผู้อยู่เวรยาม 
เจ้าหน้าท่ีและผูม้ี          
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

10,500.00 
 
 
 
 

10,500.00 10,500.00 10,500.00 เชิงปริมาณ 
1.ไฟสปอรต์ไลท์(มือ
ถือ)เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิก  
อปพร. ผู้อยู ่
เวรยาม 
เจ้าหน้าท่ีและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 รวม 31 โครงการ - - 5,159,412.00 5,282,804.00 5,418,534.00 5,567,838.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส านักงาน
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอน้ ายืน
ตามโครงการ
ก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ า
และระบบไฟฟูา
สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบล    
นาจะหลวย(จาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม
ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ประชาชนท่ียัง
ไม่มไีฟฟูาใช้ 
 

-ผลผลิต 
อุดหนุนส านักงานการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอน้ ายืนตาม
โครงการก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบ
ไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
1.ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าถนน
ศรีมัน หมู่ที1่0 
2.ขยายเสาไฟฟูาส่องสว่าง 
ถนนวิเชียรและถนนสุขาภิบาล
1 ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่13  
3.ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 4 ชุมชน
ห้วยซันใต้ หมูที่ 12  
 
 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ  
1.เขตไฟฟูาที่ขยาย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ  
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 

ประชาชนไดร้ับ
บริการไฟฟูา
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
 

  กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนกลางเมือง) 

 4.ขยายเขตไฟฟูาถนน
สุขาภิบาล 1(หลังอรณรินทร์  
รีสอร์ท)  
5. ขยายเขตไฟฟูาถนนพิรณุ
ต่อจากมณสีายรีสอร์ทสุดเขต
เทศบาล ชุมชนห้วยซันใต้   
หมู ่12  
6. ขยายเขตไฟฟูาถนนสุขใจ  
รีสอร์ท ชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ 13 
 7. ขยายเขตไฟฟูาจากถนน
กลางเมือง-ถนนถาวร์ถวิล   
ฝั่งศาลาประชาคมกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
1. ชุมชนศรีพรหม หมูที่ 10 
ซอยสีมัน 
2. ชุมชนห้วยซันเหนือ 
   - ถนนสุขาภิบาล 1 
   - ถนนวิเชียร 
3. ชุมชนห้วยซันใต้  
    -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 
   -หลังอรณรินทรร์ีสอร์ท 
   - ถนนพิรุณต่อจากมณสีาย 
รีสรอร์ท 
    - ถนนสุขใจรีสอร์ท 
4. ชุมชนกลางเมือง ศาลา
ประชาคมชุมชนกลางเมือง 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนภาน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2  อุดหนุนส านักงาน
การประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเดช
อุดมตามโครงการ
ก่อสร้างขยายเขต
ระบบประปาภายใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
((จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหา
ประชาชนท่ียัง
ไม่มีน้ าประปา
ใช้ 

-ผลผลิต 
1.ขยายเขตระบบจ าหน่าย
น้ าประปา ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
1 ชุมชนศรีพรหมหมู่ท่ี10       
2.ขยายเขตระบบจ าหน่าย
น้ าประปา ถนนวิสูตรโยธาภิบาล
9 ชุมชนศรีพรหมหมู่ท่ี10       
3. ขยายเขตน้ าประปา ถนน
นิเวศน์ จาก ถนน 2248 ถึงสี่
แยกบ้านแม่ทา จุลแดง ชุมชน
ห้วยซันเหนือ 13  
4.ขยายเขตน้ าประปาถนนห้วย
โลก 2  ชุมชนห้วยโลก  หม่ท่ี 8  
5.ขยายเขตน้ าประปาถนนวิเศษ
โกสินทร์ ถึงถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล 13 ชุมชนห้วยโลก หมู่ท่ี 8 
 
 
 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 เชิงปริมาณ  
1.เขตประปาที่ขยาย
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ  
2.ประชาชนพึง
พอใจต่อปริมาณ
และคณุภาพ
น้ าประปาเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ประชาชนไดร้ับ
บริการประปา
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -สถานท่ีด าเนินการ 
1.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 
ชุมชนศรีพรหมหมู่ที1่0 
2.ถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 
ชุมชนศรีพรหมหมู่ที1่ 
3.ถนนนิเวศน์ จาก ถนน 
2248 ถึงสี่แยกบ้านแม่ทา จุล
แดง ชุมชนห้วยซันเหนือ 13  
4.ถนนห้วยโลก 2  ชุมชนห้วย
โลก หม่ที่ 8  
5.ถนนวิเศษโกสินทร์ ถึงถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 13 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนภาน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน ์
 
 

       

 รวม 2 โครงการ   1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว :ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 4การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุนองค์กร
ประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนหลักเมือง 
ชุมชนศรีพรหม) 
 

เพื่ออุดหนุน
องค์กร
ประชาชน ได้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน   ที่มี
การรวมกลุ่ม
เข้มแข็งให้มี
ศักยภาพในการ
ด าเนินกิจการ 

- ผลผลิต 
1.อุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า 
บ้านหลักเมือง  
2.อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจ
เกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราและ
ปาล์ม หรืออดุหนุนกลุม่อาชีพ 
กลุ่มหรือชุมชน อ่ืน ๆ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ชุมชน 
หลักเมือง ชุมชนกลางเมือง
หรือตามที่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน ก าหนด 
 
 
 

80,000.00 
(2558:70,000.00) 

80,000.00 
 

80,000.00 
 

80,000.00 เชิงปริมาณ 
1.กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน ได้รับ
การสนับสนุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
2.กลุ่มอาชีพกลุ่ม
หรือชุมชน มรีายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
หรือชุมชน มี
ศักยภาพในการ
ด าเนินกิจการ 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 1 โครงการ - - 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุนโครงการ 
จัดงานกาชาดและ 
งานปีใหม่จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
มีการอนุรักษ์ 
สืบสาน 
งานกาชาดและ
งานปีใหม่
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

- ผลผลิต อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมระดับ
จังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ       
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี(หลังเก่า) หรือ
ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก าหนดตามความเหมาะสมจดั
งานกาชาดและงานปีใหม่
จังหวัดอุบลราชธาน ี
- กลุ่มเปูาหมายประชาชนที่
สนใจและผู้มสี่วนร่วม 
 
 
 

15,000.00 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

15,000.00 
 
 
 

15,000.00 
 
 

15,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ ์สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
จัดงานกาชาดและ
งานปีใหม่จังหวัด
อุบลราชธานีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสานงาน
กาชาดและงาน
ปีใหม่จังหวัด
อุบลราชธานี
ของประชาชน 

งานบริหาร
ทั่วไป/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

2 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
นาจะหลวยตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเนื่องใน
งานวันรัฐพิธ(ีจาก
การประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
ในการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
ชาติ ตาม
ระเบียบที่ทาง
ราชการ และ
นโยบายรัฐบาล
ก าหนดให้
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จัดงานรัฐพิธี / 
งานพิธีการ 

- ผลผลิตอุดหนุนกิจกรรมการ
จัดงานรัฐพิธีงานพิธีการ ของ
อ าเภอนาจะหลวยเพื่อให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยเข้าร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
หอประชุมอ าเภอนาจะหลวย
หรือตามที่อ าเภอนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผูม้ีส่วนร่วม 
 
 
 
 

10,000.00 
(2558:10,000.00) 
(2557:10,000.00) 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
เนื่องในงาน 
วันรัฐพิธีของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
ชาติ ตาม
ระเบียบที่ทาง
ราชการ และ
นโยบายรัฐบาล
ก าหนดให้
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จัดงานรัฐพิธี /
งานพิธีการ 

งานบริหาร
ทั่วไป/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 อุดหนุนจังหวัด
อุบลราชธานีตาม
โครงการฝึกอบรม
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์ อุบล  
ฮักแพง ปี       
พ.ศ. 2560 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม) 

เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
มีการอนุรักษ์ 
สืบสานปราชญ์
ชุมชนด้านหมอ
พราหมณ์และ
พิธีกรในการ
ด าเนินงานพิธี
การทางศาสนา 

- ผลผลิต อุดหนุนงบประมาณ
จังหวัดอุบลราชธาน ีเพื่อให้
ประชาชนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหมอพราหมณ์และ
พิธีกร  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการส านัก 
เชตะวันเพื่อการศึกษาและ
ฝึกอบรมภูมิปัญญาไทยเลขท่ี  
199 ม.1 ต.ขามใหญ่  
อ.เมืองอุบลราชธานี    
จ.อุบลราชธานี หรือตามที่ 
จังหวัดอุบลราชธานกี าหนด
ตามความเหมาะสม 
 
 
 

9,900.00 
(2558:9,900.00) 
(2557:9,600.00) 

9,900.00 
 
 

9,900.00 
 
 

9,900.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยล100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติต่อการอนรุักษ์ 
สืบสานงานประเพณี
โครงการฝึกอบรม
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์ อุบลฮัก
แพงของประชาชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสานปราชญ์
ชุมชน  
ด้านหมอ
พราหมณ์และ
พิธีกรทาง
ศาสนาของ
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

 รวม  3 โครงการ - - 34,900.00 34,900.00 34,900.00 34,900.00 - -- - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุนโรงเรียน 
นาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ์)ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตจดัหาอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 700 คน:ปี 
(คาดว่าปี พ.ศ. 2561มี
นักเรียนจ านวน 850คน x 20 
บาท x 200 วัน) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ์) 
- กลุ่มเปูาหมาย นักเรยีน
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ์) 
 
 
 

3,600,000.00 
(2559:3,492,000.00) 
(2558:3,084,000.00) 
(2557:3,016,000.00) 

 

3,800,000.00 
 

4,000,000.00 
 
 
 

4,200,000.00 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.อาหารกลางวัน
เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.สุขภาพของเด็ก
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพดี ชอบ
อาหารกลาง
วันที่จัดให้และ
อาหารกลางวัน
มีคุณภาพ 
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของและ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

 รวม  1 โครงการ - - 3,600,000.00 3,800,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุนกลุ่ม
ผู้สูงอายเุทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อใหผู้้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวยมีศักยภาพ
ในการด าเนิน
กิจการตนเอง 
 

- ผลผลิต อุดหนุนงบประมาณ
กลุ่มผูสู้งอายุจ านวน100 คน  
อุดหนุนไม่น้อยกว่า  
50,000 บาท:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(หลังเกา่) หรือตามทีต่ั้ง
ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ
- กลุ่มเปูาหมายผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพของ
ผู้สูงอายลุดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยมี
ศักยภาพในการ
ด าเนินกิจการ
ตนเอง 
 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 1 โครงการ - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
อุบลราชธานีตาม
โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตามพันธ
กิจของจังหวัด
อุบลราชธานี 
ประจ าปี
งบประมาณ 
 พ.ศ.2561 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
การอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีแห่
เทียนพรรษา
ของจังหวัด
อุบลราชธาน ี

- ผลผลิต อุดหนุนงบประมาณ
จัดงานแห่เทียนพรรษาให้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้
ประชาชนและผู้มสี่วนร่วมเข้า
ชมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
เข้าร่วมงานบรเิวณรอบ 
ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:50,000.00) 
(2557:50,000.00) 
 
 
 

 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษาประจ าปี 
ของจังหวัด
อุบลราชธานีเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

เกิดการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา
ของจังหวัด
อุบลราชธานี  
ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   - กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวสิาหกิจ ในเขตอ าเภอ 
นาจะหลวยและผู้มสี่วนร่วม 

       

 รวม 1 โครงการ - - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2564) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
ตามโครงการการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานภาค
ประชาชน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 
และจากแผน
ชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง1 

เพื่ออุดหนุน
กิจกรรมการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

- ผลผลิตอุดหนุนกิจกรรม
การพัฒนาสาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน ครบทั้ง7ชุมชน:
ปี ชุมชนละ 7,500 บาท 
และประชาชนไดร้ับบริการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 
คน:ชุมชน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ได้แก่ ชุมชน
ห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง1 
ชุมชนหลักเมือง2 ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ 
 

52,500.00 
(2560:52,500.00) 
(2559:52,500.00) 
(2558:105,000.00) 
(2557:105,000.00) 

 

52,500.00 
 
 

52,500.00 
 
 

52,500.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนไดร้ับ 
บริการเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนลดลง 
3.ปริมาณผู้ปุวยท่ี
เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

 ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยซัน
เหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กลุ่มเปูาหมายอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าชุมชน
(อสม.)และประชาชนท่ัวไป 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
3.5แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการจาก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- ผลผลิต สมทบ
งบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนจ านวนไม่
น้อยกว่า  
50,000 บาท:ปี:100 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
กลุ่มออมสจัจะวันละ1 บาท 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

50,000.00 
(2560:50,000.00) 
(2559:50,000.00) 
(2558:50,000.00) 
(2557:50,000.00) 

 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้าร่วม
กองทุนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการจาก
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ
สังคม/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม 3 โครงการ - - 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุน
ส านักงาน 
เหล่ากาชาด
จังหวัด
อุบลราชธานีตาม
โครงการจดัหา
รายได้เพื่อจัด
กิจกรรม 
สาธารณกุศลและ
ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาด 
 
 
 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและ 
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด 
อุบลราชธาน ี

-ผลผลิต  อุดหนุนส านักงาน 
เหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี  20,000 บาท 
-สถานท่ีด าเนินการตามที่
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี 
ก าหนด 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ประโยชน์ 

20,000.00 
 

20,000.00 

 

20,000.00 

 

20,000.00 

 

เชิงปริมาณ  
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ  
2.ทัศนะคติของ
ประชาชนต่อ
โครงการจัดหา
รายได้เพือ่จัด
กิจกรรม 
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลอื
ประชาชน 
 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

 จังหวัด
อุบลราชธานี 
ประจ าป ี
 พ.ศ. 2561 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตามภารกิจของ 
เหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานีเพ่ิมขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

2 อุดหนุนองค์การ
บริหาร ส่วน
ต าบลพรสวรรค์
ตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 
อ าเภอ 
นาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 

เพื่อให้หน่วยงานใช้
บริการและให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท.อ าเภอ 
นาจะหลวย 
 
 
 

- ผลผลิต อุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง
ของ อปท.อ าเภอนาจะ
หลวย จ านวน30,000 บาท:
ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ 
อ าเภอนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาล  
 

30,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อโครงการ
ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างระดับอ าเภอ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 

หน่วยงานใช้
บริการและ
ประชาชนม ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบข้อมลู
ข่าวสารการ
จัดซื้อ 
จัดจ้างของ 
อปท.อ าเภอ 
นาจะหลวย 

งานบริหาร
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 อุดหนุนอ าเภอ 
นาจะหลวย 
ตามโครงการ 
ศูนย์เรียนรู ้
ตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ในการท าปุ๋ย 
จากมูลไสเ้ดือน  
ประจ าปี พ.ศ.
2560 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

1.เพื่อให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน และประชาชน
ผู้น าท้องท่ี และผู้น า
ท้องถิ่นเข้าใจ
แนวทางปรัชญาการ
ด าเนินชีวิตตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อให้มีการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด และ
ประชาชนมีรายจ่าย
ลดลงเพิ่มพูนรายได้ 

- ผลผลิต อุดหนุนอ าเภอ 
นาจะหลวยตามโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท าปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือน ประจ าป ี
 พ.ศ.2560 จ านวน 30,000 
บาท:ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท าปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือน อ าเภอ 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาล และผู้สนใจ
ทั่วไป 

30,000.00 
(2558:30,000.00) 
(2557:30,000.00) 

 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทัศนะ
คติที่ดีต่อโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการท าปุ๋ย 
จากมูลไสเ้ดือน 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมใน
การจัดการ
บริหาร 
ศูนย์เรียนรู้ตาม
แนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ในการ
ท าปุ๋ย 
จากมูลไสเ้ดือน 

งานบริหาร
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

4 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
นาจะหลวยตาม
โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่าง
ยั่งยืน ในระบอบ
ประชาธิปไตย
และปกปูอง
สถาบันอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้น าเป็น
ตัวอย่างแก่
ประชาชนในการ
ขับเคลื่อนการสร้าง
ความปรองดอง 2.
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรัก ความ
สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิรูป
ประเทศ 

- ผลผลิตผู้น าชุมชน ได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านันและ
คณะกรรมการหมู่บา้นทุก
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จ านวน 
400 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ     
ที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เชิงปริมาณ 1.
หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เชิง
คุณภาพ2.ทัศนะคติ
ของประชาชนต่อ
โครงการสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

1.ผู้น าในชุมชน
สามารถช้ีแจง
ท าความเข้าใจ
กับประชาชนใน
การสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่าง
ยั่งยืนในชุมชน 
2.ผู้น าชุมชน
สามารถสรา้ง
ความรัก ความ
สามัคคี 
ปรองดอง
สมานฉันท์ใน
ชุมชนได ้

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
  5.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

   - เปูาหมาย 
ผู้น าชุมชน  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านันและ
คณะกรรมการหมู่บา้นทุก
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

       

 รวม 4 โครงการ - - 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 628 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการ
ปูองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิจังหวัด
อุบลราชธานีตาม
โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อ
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดประจ าปี 
พ.ศ.2561 
 
 
 
 

1.เพื่อลดปัญหาการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
จังหวัดอุบลราชธานี 
2.เพื่อลดการแพร่
ระบาดยาเสพติด
พื้นท่ีตอนในทุอ าเภอ 
3.เพื่อส่งเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี
การเฝูาระวังตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
 
 
 

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์
อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานีตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ  
จ านวน 30,000 บาท  
(ปี พ.ศ.2558 จับผู้ต้องหา
คดียาเสพติดได้จ านวน 176
ราย) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ครอบคลมุอ าเภอทุกแห่ง
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
หรือตามที่จังหวัด
อุบลราชธานีก าหนด 
 

30,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:40,000.00) 
(2557:40,000.00) 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม การ
จัดกิจกรรมของ
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
ด้านการ
ปราบปราม
บ าบัดรักษา 
และปูองกัน 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 629 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

4.เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ลดปัญหา
ทางสังคม
โดยเฉพาะเยาวชน 
ไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด และอบายมุข
อื่นๆ 
5.เพื่อสร้างพื้นที่เชิง
บวก ลดพื้นที่เชิงลบ 
ส่งเสริมกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ให้กับ
เยาวชน 
 
 
 
 

- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 630 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

2 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ 
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
อ าเภอนาจะ
หลวย ตาม
โครงการการ
ฝึกอบรมผู้น า
ชุมชนในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ประจ าปี พ.ศ.
2561 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
(ผู้น าท้องที่และผู้น า
ท้องถิ่น กรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน)มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด 
2.เพื่อให้การบริหาร
จัดการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ของศูนย์
ปฏิบัติการ 
 
 

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอ 
นาจะหลวย ตามโครงการ
การฝึกอบรมผู้น าชุมชนใน
การปูองกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ ประจ าปี พ.ศ.
25561 จ านวน 15,000 
บาท:ปี (ปี พ.ศ.2558 จับ
ผู้ต้องหาคดยีาเสพติดได้
จ านวน 176 ราย) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอ
นาจะหลวย หรือหอประชุม
อ าเภอนาจะหลวยหรือตาม 
 

30,000.00 
(2558:15,000.00) 
(2557:15,000.00) 

 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

40,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม การ
จัดกิจกรรมของ
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
ด้านการ
ปราบปราม
บ าบัดรักษา 
และปูองกัน 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/
ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 631 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

 (จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล 

พลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพตดิอ าเภอนา
จะหลวย มี
ประสิทธิภาพ 

ที่อ าเภอนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 632 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

3 อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตาม
โครงการให้
ความรู้เรื่องยา
เสพติดและ
การจราจรใน
สถานศึกษา 

1.เพื่อเป็นการ
ปูองกันการแพร่
ระบาดของ ยาเสพ
ติด(ยาบ้า) สารเสพ
ติดทุกประเภท สู่
สถานศึกษาและ 
ชุมชนในพื้นที่ 2.
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใน
สถานศึกษาได้รับ
ความรู้เรื่อง
การจราจรและการ
ใช้ยานพาหนะที่
ถูกต้อง 
 
 

-ผลผลิต  
อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร 
นาจะหลวยตามโครงการให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดและ
การจราจรในสถานศึกษา      
จ านวน 30,000 บาท :ปี:
ครั้ง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สถานีต ารวจภูธร          
นาจะหลวยหลวย 
- เปูาหมาย  นักเรยีนใน
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 500 คน 
 
 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ
100      
เชิงคุณภาพ 
2.ทัศนะคติของเด็ก
ต่อโครงการให้
ความรู้เรื่องยาเสพ
ติดและการจราจร
ในสถานศึกษา 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

นักเรียนมี
ทัศนคติ
เปลี่ยนแปลง
เป็นความคิด
และวิสยัทัศน์
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 633 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

4  อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธร 
นาจะหลวยตาม
โครงการขอรับ
การสนับสนุน
น้ ายาตรวจหา
สารเสพตดิใน
ปัสสาวะ 

1.เพื่อสกัดกั้นการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในเขตอ าเภอ
นาจะหลวย 2.
เพื่อให้ผู้น าชุมชนมี 
ส่วนร่วมรณรงค์
ต่อต้าน ยาเสพติด 
3.เพื่อให้กลุ่มผู้ค้า
และกลุม่ผูเ้สพลด
จ านวนลง 

- ผลผลิตจดัซื้อน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะ จ านวน 5 กล่อง 
กล่องละ 2,000 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สถานีต ารวจภูธร          
นาจะหลวยหลวย 
- เปูาหมาย  ประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 500 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

ยาเสพตดิใน
ชุมชนลดลง 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

5 อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธร 
นาจะหลวยตาม
โครงการขอรับ
การสนับสนุน
ฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

1.เพื่อยุติสถานการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในระดับพื้นท่ี  
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแกน
หลักในการช่วยกัน
ปูองกันปราบปราม
แก้ไขปัญหา  
3.เพื่อสร้างเครือข่าย
กระบวนการร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ไข
ปัญหาและต่อต้านยา
เสพติด  
4.เพื่อสร้างเยาวชน
ปลอดยาเสพติด 

- ผลผลิตฝึกอบรมเยาวชน
ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จ านวน 100 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สถานีต ารวจภูธร          
นาจะหลวยหลวย 
- เปูาหมาย  นักเรยีนใน
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 500 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.คดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลงร้อยละ
70 

ยาเสพตดิใน
ชุมชนลดลง 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

6  อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธร 
นาจะหลวยตาม
โครงการขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายและ
น้ ามันเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในการออก
ตรวจปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 

1.เพื่อควบคุม
ปูองกัน
อาชญากรรมทุก
ประเภทที่มักเกิด
บ่อยในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
2.เพื่อสร้างความ
มั่นใจ อบอุ่นใจและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

- ผลผลิตสายตรวจออก
ตรวจพ้ืนท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
จ านวน 7 ชุมชน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- เปูาหมาย  ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100    
เชิงคุณภาพ  
2.อาชญากรรม
ลดลงร้อยละ70 

อาชญากรรม
ลดลง 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

7 อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธร 
นาจะหลวยตาม
โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ต ารวจชมุชน/
หมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 2.เพื่อร่วม
บริการและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนให้
เสร็จสิ้น ณ จดุที่
เกิดเหตุตามอ านาจ
หน้าท่ี 3.เพื่อให้เป็น
ก าลังหลักในการ
ช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นเมื่อเกิด
เหตุจ าเป็น 
 
 
 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน/หมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
400 คน 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
100     
 เชิงคุณภาพ 
2.อาชญากรรม
ลดลงร้อยละ70 

อาชญากรรม
ลดลง 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 637 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 3การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

8 อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรนาจะ
หลวยตาม
โครงการปรับปรุง
ปูายจราจรเพื่อ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

1.เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนได้สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 2.เพื่อ
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 3.
เพื่อลดการสูญเสยี
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

- ผลผลิตฝึกอบรม
อาสาสมัครจราจร 
อาสาสมัครจราจร 2 รุ่น รุ่น
ละ 60 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- เปูาหมาย  ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 
 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.หน่วยงานรับการ
อุดหนุนปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 
100       
เชิงคุณภาพ 
2.อุบัติภัยจาก
การจราจรลดลง
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 รวม  8 โครงการ - - 240,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 - - - 

ผ 02 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 638 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาลจากถนน
ทางหลวง 2248  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

- ผลผลิตก่อสร้างปรับปรุงถนน
วิสูตรโยธาภิบาล จากถนนทาง
หลวง 2248 เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวยเช่ือมต่อถึงสะพาน
พรประชาเขตเทศบาลภูจอง 
นายอย(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานที่ด าเนินการถนนวิสูตร
โยธาภิบาล ถนนจากทางหลวง 
2248 เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย บ้านศรีพรหม หมู่ที่ 10 
บ้านกลางเมือง หมู่ที ่11 ถึง
สะพานพรประชาเขตเทศบาลภู
จองนายอย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
แลเทศบาลภูจองนายอยได้ใช้
ประโยชน ์
 

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ถนนวิสูตรโยธาภิ
บาล เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 
 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 รวม 1 โครงการ - - 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00    

 ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 639 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 ขุดลอกปรับภูมิ
ทัศน์รอบสะน้ า
บริเวณหลัง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ร่องน้ าดู
สวยงาม 
2.เพื่อเก็บกักน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

-ผลผลิต 
ท าMOUร่ วมกับองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี ขุดลอกร่อง
น้ าพร้อมปรับแต่งตลิ่งหลัง
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(ตามแบบ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย) 
-สถานท่ีด าเนินการ 
สระน้ าหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ชุมชนศรีพรหมและ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้
ใช้ประโยชน ์
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ร่องน้ าไปตาม
มาตรฐาน ร้อยลื 
100 
เชิงคุณภาพ 
2.สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 

มีน้ าไว้ใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

 รวม 1 โครงการ - - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00    

 ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 640 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว. 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 ก่อสร้างระบบน้ า
เพื่อท าการเกษตร
แบบพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ
จากอ่างเก็บน้ า
ห้วยซันตอนบนถึง
สถานท่ีก่อสร้าง
ฐานบั้งไฟเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
ชุมชนห้วยซันใต้ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ
แผนชุมชน ชุมชน
ห้วยซันใต้) 

1.เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
ในการเกษตรใแก่
ราษฎร 
2.เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจในด้าน
การเกษตรเพื่อบริโภค
และจ าหน่ายสู่ตลาด
อาเซียน 
3.เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอด
ท้ังปี 
3.เพื่อลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้น้ าประปา
ส่วนภูมิภาค 

- ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยซันตอนบนถึงสถานท่ี
ก่อสร้างฐานบั้งไฟเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
ระยะทาง 2,500 เมตร  
- สถานท่ีด าเนินการอ่าง
เก็บน้ าห้วยซันตอนบนถึง
สถานท่ีก่อสร้างฐานบั้งไฟ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยได้ใช้ประโยชน์ 
 

5,000,000.00 
 

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 เชิงปริมาณ 
1.การวางท่อเป็นไป
ตามมาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
2.ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ 
ต้องการใช้น้ าของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดป ี

กองช่าง 

 รวม 1 โครงการ - - 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 
 

 ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 641 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน:ี ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี :: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

1 ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อจัดการ
แข่งขันกีฬาภู
จองคัพต้านยา
เสพติด(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 
2. เพื่อเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชน   
3. สร้างทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬาเพื่อน าไปสู่
การแข่งขันกีฬาเพือ่
สุขภาพ ตามความ
พร้อมและความถนัด 
4. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธอ์ าเภอ
นาจะหลวยให้เป็นที่
รู้จักของอ าเภออื่น 

- ผลผลิต จดัการแข่งขัน
กีฬาภูจองคัพ ต้านยาเสพ
ติดแบ่งเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ประเภทประชาชน
ทั่วไป (ชาย) จ านวน 9 ทีม
และประเภทประชาชน
ภายใน (ชาย)จ านวน14 ทีม 
- สถานท่ีด าเนินการ 
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ
นาจะหลวยอ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
- กลุ่มเปูาหมายประชาชน
ทั่วไป (ชาย)  ผู้มีส่วนร่วม 
 

310,000.00 
 
 

310,000.00 310,000.00 310,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.คดีเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่ง 
อันเดียวกันและ
เกิดพลัง
เข้มแข็งในการ
ต่อต้าน 
ยาเสพตดิของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 รวม 1 โครงการ - - 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 - -  

 ผ 03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 642 
 

 
  บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน
ด้านทะเบียนราษฎร
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและถูกต้อง 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนและ
ปูองกันการทุจริต
ปลอมแปลงเอกสาร
ด้านงานทะเบียน
ราษฎร 
 
 
 
 

- ผลผลิต 
เครื่องท าลายเอกสารแบบ
ท าลาย 10 แผ่น (ตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) มี
คุณสมบัติ ดังนี ้
- ท าลายไดค้รั้งละ ไม่น้อยกว่า 
10 แผ่น 
- ขนาดกระดาษท่ีย่อยไม่กว้าง
กว่า 4 มิลลิเมตร   จ านวน 1 
เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 งานทะเบียน     
และบัตร/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 643 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของงานนิติ
การและสัญญาให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การค้นหา 

- ผลผลิต จดัซื้อตู้เก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน จ านวน  2 หลัง 
หลังละ 5,500 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
งานนิติการและสญัญาส านัก
ปลัดเทศบาล/ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีที่จดัเก็บและ
รองรับประชาชน ที่มาใช้
บริการเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 งานนิติการและ
สัญญา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 644 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของงานจัดท า
งบประมาณให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ง่ายต่อการค้นหา 

- ผลผลิต จดัซื้อตู้เก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน จ านวน  2 หลัง 
หลังละ 5,500 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
งานจัดท างบประมาณ ส านัก
ปลัดเทศบาล/ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
- กลุ่มเปูาหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีที่จดัเก็บและ
รองรับประชาชน ที่มาใช้
บริการเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 งานวางผนและ
งบประมาณ/ส านัก
ปลัดเทสบาล 

 
 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 645 
 

 
       บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของกองคลัง
ให้เป็นระเบยีบ 
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การค้นหา 

- ผลผลิต 
ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้
เอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก จ านวน 4 
ตู้ ขนาด กว้าง 47 ยาว 62สูง 
132 เซนติเมตร 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง/ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย รองรับ
เอกสารที่ยังไม่มีที่จดัเก็บเพื่อ
สะดวกในการค้นหาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 
(2559:30,000.00) 
(2558:32,000.00) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 646 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อบริการ
ประชาชนให้มีความ
สะดวกในการใช้สอย 
 
 
 
 
 

- ผลผลิตค่าจัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์สีขาว
รายละเอียด ดังนี ้
- แผ่นโต๊ะหรือผิวส่วนบนสดุ
(Top)ผลติจากไม้ Particle 
Bord หน้าโตะ๊ปิดผิวแผ่น
พลาสติกลามเินต(Formica 
Laminate)ปิดขอบ PVC 
Edge หนา 2 มิลลเิมตร 
- แผ่นพลาสติกลามิเนต
(Formica Laminate)ทน
ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 50 
องศาเซลเซยีส มผีิวลื่น ท า
ความสะอาดง่าย 
- โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
(Chromium) ขาโต๊ะพับเก็บ
ได ้
- ปรับระดับไดต้ามความ
เหมาะสมของพื้นที ่
 
 
 
 

100,000.00 
(2558:100,000.00) 

 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 647 
 

       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - ขนาด กว้าง75x ยาว 180x 
สูง 75เซนติเมตร 
จ านวน 40 ตัว ตัวละ 2,500 
บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
- กลุ่มเปูาหมายคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 648 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อสร้างความ 
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
งานบริการ
ประชาชน 
 

- ผลผลิตตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิก
ฟุต เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ
การไฟฟูาฝาุยผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 1 เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 649 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อสร้างความ
สะดวกและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
สถานท่ีท างาน 
 

- ผลผลิตเกา้อีส้ านักงาน 
จ านวน  8 ตัว ดังนี้เก้าอ้ีบุหนัง
ที่มีท้าวแขนโครงสร้างแข็งแรง 
ขนาด  57.5 x 56 x 82 ซม. 
จ านวน 8 ตัว ตัวละ 1,500 
บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
- กลุ่มเปูาหมายคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ประชาชน และผูม้ี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000.00 
 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 ส านักปลดัเทศบาล 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 650 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
ของกองช่าง 

- ผลผลิต จดัซื้อรถยนต์
ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้
แค็บ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
กองช่าง/ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับประโยชน์จากบริการ
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

787,000.00 
 

787,000.00 787,000.00 787,000.00 กองช่าง 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 651 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อสร้างความ
สะดวกและเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ท างานและการ
บริการประชาชน 
 

- ผลผลิต เครื่องพิมพ์ชนิดเล
เชอร์/ ชนิด LED ขาวด า (ตาม
ราคามาตรฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีที่จดัซื้อหรือตาม
มารตฐานครุภณัฑ์  ICT) 
 จ านวน 1 เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมายรองรับการ
บริการประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และงานนโยบายผู้บริหาร  
อ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
(2560:7,900) 

(2557:3,500) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 งานวางแผนและ
งบประมาณ/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 652 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการรับ – 
ส่งเอกสาร ได้
รวดเร็วข้ึน 

- ผลผลิต 
ครุภณัฑ์ส านักงาน  จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร   ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เครื่อง 
สถานท่ีด าเนินการ 
กองคลัง/ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย 
รองรับเอกสาร ที่ส่ง และรับ 
ได้รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000.00 
 
 

18,000.00 
 

18,00.000 18,00.000 กองคลัง 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 653 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์ใช้ในงาน
พัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 2. 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริการประชาคม
และสวสัดิการสังคม 

- ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ ชนิด 
LED ขาวด า (ตามราคา
มาตรฐานตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี
ที่จัดซื้อหรือตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT) จ านวน 1 
เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
 งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุน  ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
รองรับการบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และงานนโยบายผู้บริหาร 
อ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานพัฒนาชุมชน
และสวสัดิการสังคม 

ส านักส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 654 
 

 บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์ใช้ในงาน
นิติการและสญัญา 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงานนิติ
การและสัญญา 

- ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ ชนิด 
LED ขาวด า (ตามราคา
มาตรฐานตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี
ที่จัดซื้อหรือตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT) จ านวน 1 
เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
 งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุน  ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย 
รองรับการบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และงานนโยบายผู้บริหาร 
อ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 655 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
งานนิติการและ
สัญญา 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงานนิติ
การและสัญญา 

- ผลผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1 หน่วย 
 
 
 
 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 656 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
งานกองช่าง 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงาน
กองช่าง 

- ผลผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1 หน่วย 
 
 
 
 
 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 กองช่าง 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 657 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
งานการเจ้าหน้าท่ี 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงาน
การเจ้าหน้าที ่

- ผลผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread)โดยมี
ความเร็วความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.7GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า  6 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมคีุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 งานการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดัเทศบาล 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 658 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพตดิตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลักแบบ Onboard 
Graphics ที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB 
 
 
 
 
 

     

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 659 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB  
จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า      
1 ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.50 น้ิว จ านวน 1 
หน่วย 
 
 
 

     

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 660 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - สถานท่ีด าเนินการงานการ
เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย 
รองรับการบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และงานนโยบายผู้บริหาร 
อ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 661 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีเครื่อง
พิพม์คอมพิวเตอร์ใช้
ในงานการเจ้าหน้าท่ี 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงาน
การเจ้าหน้าที ่

- ผลผลิต เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printe , 
Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ 
หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจ า(Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครื่อข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1ช่อง  
 
 
 
 

17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 งานการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลดัเทศบาล 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 662 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - มีความละเอียดในการพมิพ์
ไม่น้อยกว่า 600x600dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่าง
ขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที(PPM) 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
(PPM) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 (ขาวด า และสี)ได ้
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอตัโนมตัิ 
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายเอกสารส าเนา
เอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 

     

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 663 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สถานท่ีด าเนินการงานการ
เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล 
-กลุ่มเปูาหมาย 
รองรับการบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และงานนโยบายผู้บริหาร 
อ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 664 
 

  บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
งานการวางแผนและ
งบประมาณ 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงาน
วางแผนและ
งบประมาณ 

- ผลผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1 หน่วย 
 
 
 
 
 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 งานวางแผนและ
งบประมาณ/ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 665 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
งานการวางแผนและ
งบประมาณ 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชนในงาน
วางแผนและ
งบประมาณ 

- ผลผลิต จดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
คุณสมบัติดังนี ้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมคีุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
   1) ในกรณีที่มี
หน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยก่วา 2.1 
GHz และมีหน่วยประมวลด้าน
กราฟิก (Graphics 
ProcessingUnit) ไม่น้อยกว่า 
8 แกน หรือ 
 
 
 
 
 
 

21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 งานวางแผนและ
งบประมาณ/ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 666 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

         2) ในกรณีที่มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory   ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 
GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 
 
 
 
 
 

     

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 667 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครื่อข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง 
- สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า 
Wi-Fi(802.11b,g,n)และ
Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 668 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
ช่างใช้ในงานช่างใน
การแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 

-ผลผลิต 
เครื่องขัดพื้นขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 16 น้ิว ใช้ไฟฟูา
พร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งานได ้
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 669 
 

  บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีพัดลม
เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนและใช้ใน
กิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริการประชาชน 

- ผลผลิต พัดลมอุตสาหกรรม 
แบบ 3 ขา ขนาด 25 น้ิว 
จ านวน 10 ตัว เครื่องละ  
3,500 บาท  
- สถานท่ีด าเนินการ 
 กองช่าง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย      
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 กองช่าง 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 670 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เพื่อให้มีพัดลม
เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนและใช้ใน
กิจการเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
บริการประชาชน 

- ผลผลิต  เก้าอี้พลาสติก 
จ านวน  500 ตัว ตัวละ 350  
บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
 กองช่าง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย      
-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00  

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 671 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ 1. เพื่อให้มีเครื่องบด
ย่อยกิ่งไม้ที่เกิดจาก
การแต่งกิ่งต้นไม้ใน
เขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการบริการ
ประชาชน 

-ผลผลิต 
เครื่องบดย่อยกิ่งไม้  จ านวน 1 
เครื่อง 
-สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
-กลุ่มเปูาหมาย  
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 กองช่าง 

 รวม 22 โครงการ     1,402,000.00 1,402,000.00 1,402,000.00 1,402,000.00  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 672 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตจดัซื้อรถยนต์ “ตรวจ
การ” แบบดับเบิล้แค็บ พร้อม
อุปกรณ์ ของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั(รถยนต์
ตอนเดียวภายในติดวิทยุ
สื่อสารเคลื่อนที่พร้อมเสารับ
สัญญาณภายนอกตดิไซเรน สี
ฟูา/เหลืองปิดตัวอักษรสะท้อน
แสงด้านหน้า/ด้านข้าง 
2 ข้าง/ด้านหลัง ค าว่า “รถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน”เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก อป
พร. เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 

787,000.00 
 
 
 

787,000.00 787,000.00 787,000.00 งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 673 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตเครื่องตัด เครื่องถ่าง 
เครื่องค้ ายัน เครื่องต้นก าลัง 
สายไฮดรอลิค ลอกสปริงและ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 
รายการ 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลนา
จะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก อป
พร. เจ้าหน้าที่และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180,000.00 
 
 
 

180,000.00 
 
 
 

180,000.00 
 
 
 

180,000.00 
 

 

งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 674 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- ผลผลิตจดัซื้อเครื่องสูบน้ า
ขนาดไมต่่ ากว่า 5 แรงม้า 
พร้อมสายยางท่อเข้า-ออก 
ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000.00 
 
 
 
 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 675 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดั
ระเบียบจราจรใน
กิจการของเทศบาล 

- ผลผลิตจดัซื้อแผงกั้นจราจร
โครงเหล็กแบบมีตะขอเหล็กใช้
ในการจัดระเบียบจราจรใน
กิจการของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จ านวน 20 ชุด 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 
 

40,000.00 40,000.00  งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 676 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตจดัซื้อเรือพลาสติก
ท้องแบนท้ายตัด งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ขนาดกว้าง 1.65 ซม. ยาว 
5.17 ซม. สูง 0.73 ซม. เพื่อใช้
ในงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และภัยพิบัตติ่าง 
ๆ จ านวน 1 ล า 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก  
อปพร. เจ้าหน้าที่และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000.00 
 
 
 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 677 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภ ณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ผลผลิตจดัซื้อครภุัณฑ์ ดังนี้ 
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
ได้แก่ กล้องวีดีโอ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
ปริ้นเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 25,000 บาท 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 
- กลุ่มเปูาหมาย สมาชิก  
อปพร. เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 

12,000.00 
 
 
 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 งานปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 รวม  6 โครงการ - - - - 1,144,000.00 1,144,000.00 1,144,000.00 1,144,000.00  

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 678 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเล็กมี
อุปกรณ์เด็กเล่น
เหมาะสมกับวัยใช้ใน
การเรยีนรู้เสรมิ
ประสบการณ์
พัฒนาการเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

-  ผลผลิตจดัซื้ออุปกรณ์เด็ก
เล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
จ านวนปีละ 1 ครั้งรายการ
ดังนี ้
  1) ชุดปืนปุายโครงเหล็ก 
จ านวน 3 ชุด 
 2) ชุดปื่นปุายเชือก   
จ านวน 2 ชุด 
 3) ชุดกระดานลื่นคู่อุโมงค์
ลอดคู่ จ านวน 1 ชุด 
 4) ชุดมหาสนุก จ านวน 3 ชุด 
 5) ชุดม้าหมุน 4 ท่ีนั่ง  
จ านวน 2 ชุด 
 6) ชุดราวโหนต่างระดับ 
จ านวน 2 ชุด 
 7) ชุดกระดานลื่น  
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 กองการศึกษา 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 679 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     8) ชุดม้าโยกเยก จ านวน  1 
ชุด ( 12 ตัว)  
- สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรม 
- กลุ่มเปูาหมาย  เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 680 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเล็กมีโต๊ะ
เก้าอี้ส าหรับ
รับประทานอาหารที่
ได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย 

-  ผลผลิตจดัซื้อโตะ๊เก้าอ้ี
ส าหรับรับประทานอาหาร
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 1 แห่งจ านวน  22 ชุด  
1 ชุดประกอบด้วยรายการ
ดังนี ้
1) โต๊ะหน้าขาวลามิเนท ขนาด
กว้าง 60 ซม. สูง 50 ซม. ยาว 
120 ซม. จ านวน 1 ตัว 
2) เก้าอี้จ านวน 6 ตัว 
- สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 กองการศึกษา 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 681 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     - กลุ่มเปูาหมาย  เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 682 
 

  บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็กดื่มน้ า
จากเครื่องท าน้ าเย็น
ที่ได้มาตรฐาน 
สะอาดปลอดภัย 
 

- ผลผลิตเครื่องท าน้ าเย็น
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ใน
วัดศรีพรหม จ านวน 3 เครื่อง 
- สถานท่ีด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
- กลุ่มเปูาหมาย เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 กองการศึกษา 

ผ 08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 683 
 

  
      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เพื่อจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ง่ายต่อการค้นหา 

- ผลผลิต จดัซื้อตู้เก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน จ านวน 9 หลัง หลัง 
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
จ านวน 6 หลัง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 3 แห่ง 
- กลุ่มเปูาหมาย รองรับเอกสารที่
ยังไม่มีที่จดัเก็บและรองรับ
ประชาชน ที่มาใช้บริการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย  
 
 
 
 
 

81,000.00 
(2558:27,000.00) 

 

81,000.00 81,000.00 81,000.00 กองการศึกษา 

 รวม 4 โครงการ     581,000.00 581,000.00 581,000.00 581,000.00  
 ร่วมท้ังสิ้น 32 โครงการ     3,127,000.00 3,127,000.00 3,127,000.00 3,127,000.00  
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี ฯ  ซึ่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินตามระเบียบและ
ขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามค าสั่งเทศบาลต าบล
นาจะหลวยท่ี 485/2558ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และ ค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวยที่ 278  /2559ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย   
  1. นายสมบูรณ์  ค าผาลา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย กรรมการ 
  2. นายสงัดชัย  ระวิเวช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย กรรมการ
  3. นางอัมรินทร์  พรมโลก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย กรรมการ 
  4. นายศรีแย้ม  นามวงษ์  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  5. นายโต้ย  สุระภาพ  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  6. นายมวลชน  สาระมูล  นักวิชาการวัฒนธรรม/ 

ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
  7. นายชาญณรงค์  พรหมเกษ ปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย/ 

ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
8. นายศักดิ์ศรี ประครองพันธ์ ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
9. นางอุษา  จ าปาวัลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ 

  10. นายอ่อนศรี  จันทร์ส่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  11. นายเกรียงไกร  เครือจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม   
ของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะท างานเพ่ือ
ช่วยติดตามและประเมินผลตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวยที่ 531/2558ลงวันที่ 30ธันวาคม 2558
ประกอบด้วย 
 

1. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ 
3. ผู้อ านวยการทุกกอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. ก านันต าบลนาจะหลวย, ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชนในเขตต าบลนาจะหลวย  กรรมการ 
5. ผู้แทนหน่วยงาน ส านัก/กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลนาจหลวย    กรรมการ 

ดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. นิติกร 
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
7. บุคลากร 
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
9. เจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                 
ที่ส านักปลัดเทศบาลได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
กองคลัง 

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3. นักวิชาการพัสดุ 

มีหน้าที่รับผิดชอบเป็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงิน
อุดหนุน ที่กองคลังได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
กองช่าง 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน              
ที่กองช่างได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
หลังสิ้นสุดโครงการ   
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. เจ้าพนักงานธุรการ 

มีหน้าทีร่ับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน               
ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หลังสิ้นสุดโครงการ  
กองการศึกษา 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. สันทนาการ 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ  
4. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กทุกคน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา และโครงการเงินอุดหนุน                

ที่กองการศึกษาได้ด าเนินการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หลัง
สิ้นสุดโครงการ 
          6. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
          7. หัวหน้าฝุายอ านวยการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2  ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

ทราบถึงผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้หรือไม่ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   โดยคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
โครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ เพ่ือตัดสินว่าควรขยาย  ปรับปรุง  หรือสิ้นสุด หรือด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

ส าหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ได้มีการก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการติดตามผล ก าหนดให้ติดตามและรายงานเป็นรายไตรมาส โดยตรวจสอบความ
คืบหน้าของการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

ผลการด าเนินงานในห้วงระยะเวลาหนึ่งรอบของปีงบประมาณ  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย   ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาสามปี   ในเดือนตุลาคม – กันยายน   ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
โครงการที่ด าเนินการจริงแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยตรวจสอบจ าแนกตามจ านวนโครงการภายใต้
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แผนพัฒนาสามปี ที่น ามาตั้งจ่ายงบประมาณ และท าการติดตามโครงการที่ด าเนินการแล้ว  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  และที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  รวมไปถึงโครงการที่ยกเลิก  และเพ่ิมเติมใหม่  การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามให้
ผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส  

2.  วิธีการประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดขอบข่ายและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ทุกปี ปีละครั้ง  รวบรวมผลการประเมินจาก
ทุกส านัก/กอง ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลการท างานของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยตลอดทั้งปี   อาจใช้รูปแบบของการสอบถามหรือใช้แบบสอบถาม  การออกตรวจติดตามผลในสถานที่จริง
ตามที่ส านัก/กอง ด าเนินการ  ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม  ของปีงบประมาณนั้น ๆ   

ก าหนดแบบประเมินในการติดตามและประเมินผล 
1.ก าหนดแบบประเมินที่ใช้ ดังนี้ 

 แบบประเมินที่ 1แบบ 3/1 (เป็นแบบสรุปข้อมูลจากแบบที่ 3/2 และ 3/3) และเป็นแบบประเมินตนเอง
โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  
   -สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความเรียบร้อย 

  

 
   
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 688 
 

 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   -ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ 

   

2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 
ของโครงการ 

   

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ 

   

4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
ต่อสาธารณะ 

   

5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ    
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

   

9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ 

   

ภาพรวม    
 
-ผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน:ข้อ) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ  

ภาพรวม  
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-การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

แบบประเมินที่ 2 แบบที่ 3/2 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลนาจะหลวยในภาพรวม  ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ  แบ่งเป็น 9 ค าถาม ดังนี้ 
  1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
  2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
  3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
  4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ 

5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 

ค าถาม/ความพึงพอใจ/ผลกระทบต่อประชาชน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ ต่าง ๆ    

2)  การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมลูของโครงการ ต่าง ๆ    

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ ต่าง ๆ    

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ต่าง ๆ ต่อสาธารณะ    

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการต่าง ๆ    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ ต่าง ๆ    
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      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนา    
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 2 

ส่วนที่ 1 น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ 
ของแบบส ารวจแต่ละฉบับ 

ส่วนที่ 2 ประเด็นประเมินในแบบประเมินที่เป็นตัวเลือกพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ได้
คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามล าดับ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็น
ประเมินแต่ละข้อ 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 

             ค่าเฉลี่ย                        ระดับการประเมิน 
1.00-1.49   ไม่พอใจ 
1.50-2.49   พอใจ 
2.50-3.00   พอใจมาก 

เปรียบเทียบหาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 3 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

แบบส ารวจที่เป็นปลายเปิด 
แบบประเมินที่ 3 แบบที่ 3/3 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในด้านยุทธศาสตร์ ....................................ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน  และแบ่งเป็น 8 ค าถาม ดังนี้ 
  1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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ค าถาม/ความพึงพอใจ 
 

คะแนน 
(ข้อละ 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ  

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ  

 
            ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง พัฒนา 

ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 
            ค่าเฉลี่ย                           ระดับการประเมิน 

9.00-10  ดีมาก 
7.00-8.99  ดี 
5.00-6.99                         ค่อนข้างด ี
0-4.99                              ไม่ด ี

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 3 
1. น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ ของแบบ

ส ารวจแต่ละฉบับ 
2. เปรียบเทียบประเด็นประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาล ที่เป็นการระบุคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ข้อ หาค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประเด็นประเมินต่อละข้อ 

3. ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบส ารวจ
ที่เป็นปลายเปิด 

 
แบบประเมินที่ 4 แบบที่ 3/4 ใช้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในด้านยุทธศาสตร์ ....................................ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ( ) ต่ ากว่า 20 ปี ( ) 20 – 30 ปี  ( ) 31 – 40 ปี  

( ) 41 – 50 ปี ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 
1.3 การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
( ) ปริญญาตร ี ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี ( ) อื่นๆ 

1.4 อาชีพ  ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว
   ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตร 

( ) อื่น ๆ(ระบุ).................................................................... 
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 ส่วนที่ 2   
               1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน  และแบ่งเป็น 8 ค าถาม ดังนี้ 
  1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

ค าถาม/ความพึงพอใจ 
 

คะแนน 
(ข้อละ 10 คะแนน ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ  

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ  

          2.การเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินโครงการ 
             2.1 โครงการ........................................มีผลการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
กรุณาท าเครื่องหมาย/ลงใน( ) หน้าข้อที่ต้องการ 

ค าถาม/ความคิดเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

             2.2 หากท่านไม่เห็นด้วย ตามข้อ 2.1 ท่านคิดว่าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
                     (      ) เท่าเดิม        (      ) ลดลง 
             เกิดจากสาเหตุอะไร 
     1)............................................ ........................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................... ...................... 
     3)........................................................................................................................... ..................... 
 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการแก้ไข  ปรับปรุง โครงการและการพัฒนา 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 
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          ค่าเฉลี่ย                    ระดับการประเมิน 
9.00-11  ดีมาก 
7.00-8.100  ดี 
5.00-6.99                 ค่อนข้างด ี
0-4.99                     ไม่ด ี

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินที่ 3 
1. น าค าตอบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหาค่าความถี่ร้อยละในแต่ละข้อ ของแบบ
ส ารวจแต่ละฉบับ 
2. เปรียบเทียบประเด็นประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล ที่เป็นการระบุคะแนนเต็ม 10 คะแนน/ข้อ หาค่าความถี่และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็นประเมินต่อละข้อ 
3. ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วจัดหมวดหมู่ในรูปความถี่ของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบ
ส ารวจที่เป็นปลายเปิด 

2. ก าหนดแบบในการติดตามและประเมินผล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลต าบลนาจะหลวยในภาพรวมทั้ง

ปี เก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จากประชากรในเขตเทศบาล 
- ใช้แบบประเมินที่ 3/3ส ารวจติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จาก

จ านวนประชากรในเขตเทศบาล  
- ใช้แบบประเมินที่ 3/4ส ารวจติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 5 จาก

จ านวนผู้มีส่วนร่วมโครงการ 
6.3  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ก าหนดเป็นสองห้วย  ห้วงท่ี 1 ตุลาคม–มีนาคม  ห้วงท่ี 2  เมษายน– กันยายน 
1. การติดตาม  

รวบรวมข้อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปี ที่ได้น าไปปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก 
e-plan ประกอบการติดตาม   ติดตามผลรายไตรมาสตามปฏิทินการติดตาม  

ตารางก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีปัจจุบัน 
 

ปีถัดไป  
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1             
2             
3             
4             
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2. การประเมินผล 
-  ประเมินผลภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-  ประเมินผลรายยุทธศาสตร์  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
-  ประเมินผลรายโครงการ  หลังสิ้นสุดโครงการ  

พฤศจิกายน 
-  ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
-  ประชุมก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

ธันวาคม           
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือ 

ลงนามประกาศ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ 
-  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 
-สภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
-  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้

รับทราบโดยทั่วกัน 
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บทท่ี  4 การติดตามประเมินผล/การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
1. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี61-64 ปี 61 ปี 62 ป ี63 ปี 64 
1.เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี ระบบ
ระบายน้ าได้มาตรฐานมีการขยายเขตระบบไฟฟูาทั่วถึง 
มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์
ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 
ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมามีจากการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
-ปี พ.ศ.2557 การก่อสร้างถนน รางระบายน้ า สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

2.เทศบาลมีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต
พืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 
30,000 บาทต่อปีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท  
-ปี พ.ศ.2557 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ร้อยละ 84.58 ของครัวเรือนที่ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

3.ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน
อย่างทั่วถึง 

-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

-ปี พ.ศ.2556 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนินโครงการใน
ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 59โครงการจาก 70 โครงการ 
-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนินโครงการใน
ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 37โครงการจาก 46 โครงการ 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล การ
จัดการขยะ 

-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ แต่ครัวเรือนมีการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธีเพียงร้อยละ 40  

ร้อยละ 60  ร้อยละ 45  ร้อยละ 50  ร้อยละ 55  ร้อยละ 60  

5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่องานการบริการของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินโครงการเพิ่มข้ึน 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
เพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่พบปะประชาชนพร้อม
บริการ จากส านัก/กอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ
จากชุมชนจ านวน 6 ครั้ง 
-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลออกหน่วย(เทศบาลบริการประชาชน ) 
ตามโครงการส่งรอยย้อมถึงบ้านเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 6 ชุมชนจ านวน 6 ครั้ง 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
22
กระบวนงาน 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
19
กระบวนงาน 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
20
กระบวนงาน 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
21
กระบวนงาน 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
22
กระบวนงาน 

6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวม
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนินโครงการใน
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย จ านวน 12โครงการ 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 696 
 

2. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2557 การก่อสร้างถนน รางระบายน้ า 
สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

2. ด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2557 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบล            
นาจะหลวย ร้อยละ 84.58 ของครัวเรือนที่ส ารวจได้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  30,000 บาท 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

3. ด้านคุณภาพชีวิต -ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

ปี พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีการด าเนิน
โครงการในด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 37 โครงการ 
จาก 46 โครงการ 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

ครัวเรือนในเขตเทศบาลยังไม่ได้รับการก าจัดขยะ
ครอบคลุมพ้ืนที ่

ร้อยละ 60  
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 45  
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 45 

ร้อยละ 50  
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 55  
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 60  
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

5. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการงานต่าง ๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

ผลการประเมิน ปี พ.ศ.2557 ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการของเทศบาล อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 6.16จากเกณฑ์การวัดคะแนน 10 
คะแนน 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
ร้อยละ 91 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
ร้อยละ 93 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา           
ความสงบเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

ผลการประเมิน ปี พ.ศ.2557 ประชาชนมีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.16จาก
เกณฑ์การวัดคะแนน 10 คะแนน 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
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3.ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัด   แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคาร 
ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้
ประโยชน์ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

ถนนในเขตเทศบาลร้อยละ 70 เป็น คสล. และรอ้ยละ 30 เป็นถนน
ลูกรัง  ถนนที่ก่อสร้างมานานช ารุด และไม่มรีะบบระบายน้ า/ 
คลองระบายน้ า 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 

แนวทางที่ 2  ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และระบบไฟฟูาสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟูาสาธารณะ
เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟูา
ลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

การติดต้ังไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

แนวทางที่ 3  ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพ
น้ าประปาใช้เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปา
ลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 ครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวน 773 ครัวเรือน 
-ปี พ.ศ.2557 ครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวน 49 ครัวเรือน 
-ปี พ.ศ.2558 ครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย จ านวน 653 ครัวเรือน 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพ
น้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตรลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันขาดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 698 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชน
เพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 2ส่งเสริมและเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพิ่มข้ึน 

ปี พ.ศ.2552 เทศบาลต าบลนาจะหลวยต้ังงบประมาณในการ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ จ านวน 15 กลุ่ม แต่ปัจจุบันไม่มีกลุ่มอาชีพที่มี
การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง และไม่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 3ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพิ่มข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและ
แผงลอยเพิ่มข้ึน 

เทศบาลเคยจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
และแผงลอย กลุ่มผู้บริโภคใน ปี พ.ศ.2551  จ านวน 1 ครั้ง 

65 คน 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 

36 คน 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 

44 คน 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 

52 คน 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 

65 คน 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ าเพื่อการประกอบอาชีพประชาชน ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชน
เพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันขาดแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตร 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 699 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
-ทัศนะคติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนาพุทธเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ.2556 เทศบาลจัดให้มโีครงการ งานประเพณีโดยมี
ประชาชนมาร่วมปีละ 11 โครงการ 
-ปี พ.ศ.2557 เทศบาลจัดให้มโีครงการ งานประเพณีโดยมี
ประชาชนมาร่วมปีละ 11 โครงการ 

ร้อยละ 10 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 6 
 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 

ร้อยละ 6 
 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 8 
 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 10 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

แนวทางที่ 2พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อ
ก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการ
ด้านการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ
มาตรฐานเด็กเล็กคุณภาพเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพิ่มข้ึน 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของเด็กเล็กคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตาม
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพิ่มข้ึน  

-ปี พ.ศ. 2557เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีจ านวน 226 คน 
-ปี พ.ศ. 2558เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีจ านวน 222 คน 

ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 81 
 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 82 
 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 83 
 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 3พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาเพิ่มข้ึน 
-จ านวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์กิจกรรม/โครงการที่
เทศบาลก่อสร้างเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณผู้ปุวยในเขตเทศบาลเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ. 2556 เทศบาลจัดให้มโีครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  4 โครงการ 
-ปี พ.ศ. 2557 เทศบาลจัดให้มโีครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  3 โครงการ 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

-ปี พ.ศ. 2556 เทศบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ จ านวน 762 
คนผู้พิการ จ านวน 121 คนและผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 19 คน 
-ปี พ.ศ. 2557 เทศบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ จ านวน 794 
คนผู้พิการ จ านวน 124 คนและผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 19 คน 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 91 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 92 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 93 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 

แนวทางที่ 5  พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและ
อนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
รักษาโรคเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ปุวยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน และผู้ประกอบการมี
ความรู้เพิ่มข้ึน 

ปัจจุบันมีเครือข่ายออกก าลังกาย 1 กลุ่ม คือกลุ่มแอโรบิก ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 6 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 7 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 8 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 10 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 700 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในทรัพยากร
น้ าและสิ่งแวดล้อม 

-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในงาน
ให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

เทศบาลต้ังงบประมาณจัดซื้อพันธุ์ไม้ให้ชุมชนร่วมกันปลูกในเขต
เทศบาลเพื่อรณรงค์เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวทุกปีปีละ 100,000 บาท 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 65 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
 
ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 
 

แนวทางที่ 2พัฒนาและส่งเสริมบริการก าจัดขยะมูล
ฝอย 

-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดการขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

-ครัวเรือนในเขตเทศบาลยังไม่ได้รับการก าจัดขยะครอบคลุมพ้ืนที่ 
-จากจ านวนชุมชนทั้งสิ้น 7  ชุมชน มีเพียงชุมชนกลางเมืองเป็นชุมชน
ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ(Zero west)และยังไม่มีชุมชนอื่น 
เข้าร่วม 
 

ร้อยละ 60  
 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 45  
 
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 45 

ร้อยละ 50  
 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 55  
 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 60  
 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-จัดท าแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลจัดเก็บ
ข้อมูล และจัดท าแผนชุมชนเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
-ทัศนะคติของประชาชนต่อโครงการเพิ่มข้ึน 

เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 10 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 95 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 

แนวทางที่ 2  เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มีขีดความสามารถในการบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึน 

 

เทศบาลบริการประชาชนตามก าหนดประกาศลดข้ันตอนการท างานของ
เทศบาลทุกป ี

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 6 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 7 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 8 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด  (KPIS) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี60-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
แนวทางที่ 1พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพิ่มข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบ 
ของชุมชนและสังคมเพิ่มข้ึน 
 

เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 6 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 8 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมอัตรา การปูองกัน เฝูาระวัง 
รักษา บ าบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรม 
มีความรู้เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพื้นที่เทศบาลลดลง 
 

-ปี พ.ศ. 2556 จับผู้ต้องหายาเสพติดได้ จ านวน 300 คน  
-ปี พ.ศ. 2557 จับผู้ต้องหายาเสพติดได้ จ านวน 339 คน 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 

แนวทางที่ 3  เพิ่มศักยภาพการปูองกันภัยและ
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง 
-จ านวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน 
 

ปี พ.ศ. 2556 ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 16 จุด ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
ร้อยละ 81 
 
ร้อยละ 6 
 
 

ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 82 
 
ร้อยละ 7 
 
 

ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 8 
 
 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 10 
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4. ก าหนดตัวช้ีวัด/มาตรวัดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี1ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานที่  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนเถาว์ถวิลย์ ชุมชนกลางเมือง 
หมู่ที่11 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่10(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ 
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส าเร็จรูป)   (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.แอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ส าเร็จรูป) เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

600 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

150 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

150 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

150 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

150 ถุง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักถนนห้วยโลก2 ชุมชนห้วยโลก หมู่
ที่7(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่
11(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิสูตรโยธาภิบาล4 ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล      ชุมชน
ห้วยโลก  ชุมชนห้วยโลก   หมูที่ 7(จากการประชุมประชาคมในระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักถนนสุภาภิบาล 1 ชุมชนหลักเมือง 
หมูที่ 8 (จากการประชุมประชาคมในระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยพ่อใหญ่ ล.เจริญ            
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถนนคันดินเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่
8(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 703 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

11 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาลชุมชน  
หลักเมือง   หมู่ที่ 8  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนชัยสุวรรณชุมชนห้วยซันเหนือ     หมูที่ 13    
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1ชุมชนศรี
พรหม   หมู่ที่ 10  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล12ชุมชน
หลักเมือง   หมู่ที่ 8  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกิ่งพงษ์ษา ชุมชนหลักเมือง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่11  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

18 ลอกท าความสะอาดคลองและท่อระบายน้ าในเขตชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง1 หลักเมือง 2) 

เชิงปริมาณ1.ทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชน   
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 
 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบลา 6 ชุมชนห้วยซันใต้หมู่ที่ 
12 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)และแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 704 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 3 ชุมชนศรี
พรหม หมู่ที่ 10  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนศรีมัน ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13  (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก 2 ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

29 ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนสุขาภิบาล2 ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่12 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 705 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

31 เทลานคอนกรีตศาลากลางบ้านศรีพรหม (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1..ลานคอนกรีตบริเวณศาลากลางบ้านเป็นไปตามมรตรฐานแบบก่อสร้าง      
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวิสูตรโยธา 
ภิบาล 5 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรี
พรหม   หมู่ที่ 10 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่ 11 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

36 เทลานคอนกรีตบริเวณศากลางบ้าน ชุมชนห้วยซันตั 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1..ลานคอนกรีตบริเวณศาลากลางบ้านเป็นไปตามมรตรฐานแบบก่อสร้าง      
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ (ส านักงานเทศบาลต าบลหลังเก่า)(ชุมชนกลางเมือง) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 
 

เชิงปริมาณ1.ห้องน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 4 ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่ 11(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ทั้งสองข้างทางถนนกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 ชุมชนกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 706 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

41 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชนห้วยซันเหนือ 
หมู่ที่ 13 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

ปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิ บาล2 ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนขาภิบาล 1 ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12          
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 
8 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสันติราษฏร์ ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยโลก ชุมชนห้วยโลก     หมู่ที่ 7            
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนพิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11 ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 707 
 

 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

51 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11 ชุมชน
ห้วยโลก หมู่ที่ 7 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างคลอง รูปตัวยูถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างคลอง รูปตัวยูถนนวิเชียร ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 
 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.    ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 16 ชุมชนหลักเมือง   หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนหลักเมือง ชุมชนหลักเมือง  หมู่ที่ 8  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 12 ชุมชน
หลักเมือง  หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 708 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

61 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษโกสินทร์           
ชุมชนห้วยโลก   หมู่ที่ 7 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)และแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ถนนมีทางระบายน้ าเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.อาคารเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอน้ ายืนตามโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ 1.เขตไฟฟูาที่ขยายเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

2 อุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดมตามโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบประปาภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
((จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ 1.เขตประปาที่ขยายเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนพึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

1 หลัง 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 หลัง 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

1 หลัง 
ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 80 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลองระบายน้้าร่องซัน (ชุมชนห้วยซันเหนือ) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนห้วยซันใต้) 
 

เชิงปริมาณ1.ลอกคลองเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 80 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีพรหม(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
และแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1. อุปกรณ์ เครื่องเล่นเป็นไปตามรายการที่ซ่อมแซมร้อยละ 10        
 
 เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

10 

รายการ 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 รายการ 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 รายการ 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 รายการ 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

10 รายการ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.โรงฆ่าสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.เนื้อสัตว์มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนร้อยละ90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

กองช่าง 

6 จ้างส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิสูตรโยธาภิบาล(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.การส ารวจและออกแบบเพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนวิสูตรโยธาภิบาลได้
มาตรฐานร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

1 สาย 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 80 

กองช่าง 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 709 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานที่    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
พ.ศ. 2540 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมและผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 300 คน 
>ร้อยละ 85 

> 60 คน 
>ร้อยละ70 

> 65 คน 
>ร้อยละ75 

> 70 คน 
>ร้อยละ80 

> 75 คน 
 

>ร้อยละ85 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 จัดท าเวปไซต์ สินค้า บริการ และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 

เชิงปริมาณ1.ประชาชน นักท่องเที่ยวผู้สนใจเข้าชมเวปไซต์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

>43,000 ราย 
>ร้อยละ 85 

>8,500ราย 
>ร้อยละ70 

>9,000ราย 
>ร้อยละ75 

>10,000 ราย 
>ร้อยละ80 

>15,000 ราย 
>ร้อยละ88 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้ชุมชนห้วยซันเหนือชุมชนหลักเมือง 
ชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชน ได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ2.กลุ่มอาชีพกลุ่มหรือชุมชน มีรายได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 15 กลุ่ม 
>ร้อยละ 85 

> 2 กลุ่ม 
>ร้อยละ70 

> 3 กลุ่ม 
>ร้อยละ75 

> 4 กลุ่ม 
>ร้อยละ80 

> 5 กลุ่ม 
 

>ร้อยละ85 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่    2.2แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร เข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารปฏิบัติตามมาตรฐานของ
มาตรฐานร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 150 คน 
 

>ร้อยละ 85 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 35 คน 
 
>ร้อยละ75 

> 40 คน 
 

>ร้อยละ80 

> 45คน 
 

>ร้อยละ85 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่    2.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนสามารถน าข้อมูลการจัดท าบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของตนเอง ได้มากข้ึนไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 60 
 

>300
ครัวเรือน:ปี 
>ร้อยละ 50 

>400 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ20 

>450 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ30 

>500 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ40 

>550 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ50 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 เสริมสร้างให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับประชาชน       เชิงปริมาณ1.ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการสหกรณ์เพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ70 

>360 ราย 
>ร้อยละ 80 

>70 ราย 
>ร้อยละ50 

>80 ราย 
>ร้อยละ60 

>90 ราย 
>ร้อยละ70 

>100 ราย 
>ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยโลกชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมืองชุมชนห้วยซันใต้ชุมชนห้วยซันเหนือ) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วม กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 10 
เชิงคุณภาพ2.กลุ่มอาชีพ กลุ่มหรือชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 15 กลุ่ม 
 

>ร้อยละ 85 

> 2 กลุ่ม 
 

>ร้อยละ70 

> 3 กลุ่ม 
 

>ร้อยละ75 

> 4 กลุ่ม 
 

>ร้อยละ 80 

> 5 กลุ่ม 
 

>ร้อยละ 85 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 710 
 

แผนงานที่    2.4แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวและ
การแปรรูปข้าว(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชน ห้วยซันเหนือและชุมชนกลางเมือง) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์เรียนรู้ไป
ใช้ในนาข้าวของตนเองเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 

> 255 คน 
>ร้อยละ 50 

> 40 คน 
>ร้อยละ20 

> 50 คน 
>ร้อยละ30 

> 60 คน 
>ร้อยละ 40 

> 70 คน 
>ร้อยละ 50 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยอินทรีย์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง  2 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยโลก ชุมชนกลางเมือง ) 

เชิงปริมาณ 1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์เรียนรู้ไป
ใช้ในการเกษตรของตนเองเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 

> 120 คน 
 

>ร้อยละ 40 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ10 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ20 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ30 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ 40 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร    (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดบั
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้ ) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มสี่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ในการท าการเกษตร
ของตนเองเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

> 150 คน 
 

>ร้อยละ 40 

> 30 คน 
 

>ร้อยละ10 

> 35 คน 
 
>ร้อยละ20 

> 40 คน 
 

>ร้อยละ30 

> 45คน 
 

>ร้อยละ40 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แยก แยกออกเป็นแผนงาน       แผนงาน 
แผนงานที่ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>2,520 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>500 คน 
 

>ร้อยละ70 

>600 คน 
 

>ร้อยละ75 

>700 คน 
 

>ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 จัดงานวันแมแ่ห่งชาติ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีจัดงานวันแม่
แห่งชาติประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>2,520 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>500 คน 
 

>ร้อยละ70 

>600 คน 
 

>ร้อยละ75 

>700 คน 
 

>ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สืบสาน  การจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ70 

1 ซุ้ม:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 ซุ้ม 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 ซุ้ม 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 ซุ้ม 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 80 

1 ซุ้ม 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พนักงานเทศบาลมีทัศนะคติที่ดีต่อประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>255 คน 
>ร้อยละ 90 

>50 คน 
>ร้อยละ 75 

>60 คน 
>ร้อยละ80 

>70 คน 
>ร้อยละ85 

>80 คน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีโครงการจัดงาน
กาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 711 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เนื่องในงานวันรัฐพิธี(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเนื่องในงานวันรัฐพิธีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อุบล ฮักแพง ปี พ.ศ. 2561 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยล100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีโครงการฝึกอบรม
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อุบลฮักแพงของประชาชนเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 60 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แผนงานที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 จัดซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทุกกลุ่มจาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผ้าห่มต้านภัยหนาวเป็นตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 

>1,135 ผืน:ป ี
>ร้อยละ 90 

>180ผืน 
>ร้อยละ 75 

>220ผืน 
>ร้อยละ 80 

>265ผืน 
>ร้อยละ85 

>270ผืน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

> 255 คน 
>ร้อยละ 90 

>50 คน 
>ร้อยละ 75 

>60 คน 
>ร้อยละ80 

>70 คน 
>ร้อยละ85 

>80 คน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.การจัดหาพัสดุเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
              2.ประหยัดงบประมาณได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ 3.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>5 กิจกรรม:ปี 
>ร้อยละ 7 

 
>ร้อยละ 90 

6 กิจกรรม 
>ร้อยละ 4 

 
>ร้อยละ 81 

8 กิจกรรม 
>ร้อยละ 5 

 
>ร้อยละ 82 

10 กิจกรรม 
>ร้อยละ 6 

 
>ร้อยละ85 

12กิจกรรม 
>ร้อยละ 7 

 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการหลัก:สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา        
 โครงการย่อยที่ 1:พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
เชิงปริมาณ1.ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>8 คน:ป ี
 

>ร้อยละ 95 

>10 คน 
 

>ร้อยละ 92 

>12 คน 
 

>ร้อยละ 93 

>14 คน 
 

>ร้อยละ94 

>16 คน 
 

>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

 โครงการย่อยที่ 2:จัดหาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาหารกลางวันเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกาย)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>200 ชุด:ป ี
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 95 

275 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 92 

330 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 93 

400 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ94 

470 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

4 จัดหาอาหารเสริม (นม)(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชน ห้วยซันใต้) 
 
 
 

เชิงปริมาณ1.อาหารเสริม (นม)เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพของเด็กได้เกณฑ์ตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านที่ 1พัฒนาการด้านร่างกาย)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>950 กล่อง:
ปี 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 95 

1,200 กล่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 92 

1,440กล่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 93 

1,730กล่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ94 

1,730กล่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ94 

กองการศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 712 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5 การจัดงานวันเด็ก 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวยและ ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>2,050 คน 
 

>ร้อยละ 90 

>300 คน 
 

>ร้อยละ 75 

>400 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>500 คน 
 

>ร้อยละ85 

>600 คน 
 

>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 

6 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุการศึกษาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>200 ชุด:ป ี
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 95 

275 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 92 

330 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 93 

400 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ94 

470 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

7 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ ในวัดศรีพรหม (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุงานบ้านงานครัว/ถาดหลุม ช้อน ส้อม เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>200 ชุด:ป ี
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 95 

275 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 92 

330 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 93 

400 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ94 

470 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

8 ปรับปรุงสวนหย่อมสวนสุขภาพ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สวนหย่อมสวนสุขภาพ เป็นไปตามมาตรฐานแบบที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 92 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 93 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ94 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

9 ประชุมทางวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวัย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม  เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>1,650 คน 
 

>ร้อยละ 90 

>250 คน 
 

>ร้อยละ 75 

>300 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>400 คน 
 

>ร้อยละ85 

>500 คน 
 

>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 

10 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็กที่ผ่านการอบรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>620 คน 
>ร้อยละ 95 

>100 คน 
>ร้อยละ 92 

>120 คน 
>ร้อยละ 93 

>145 คน 
>ร้อยละ94 

>140 คน 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

11 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ครูผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>165 คน 
>ร้อยละ 95 

>25 คน 
>ร้อยละ 92 

>30 คน 
>ร้อยละ 93 

>40 คน 
>ร้อยละ94 

>50 คน 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

12 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>165 คน 
>ร้อยละ 95 

>25 คน 
>ร้อยละ 92 

>30 คน 
>ร้อยละ 93 

>40 คน 
>ร้อยละ94 

>50 คน 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

13 จัดซื้อสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สมุดประจ าตัวเด็กนักเรียนเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
(มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน)เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>200 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>275 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

>300 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>400 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

470 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 713 
 

 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

14 ก่อสร้างประตูและรั้วศูนย์อบรบเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประตูและรั้วเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

>3,600เมตร 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ95 

>600 เมตร 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ92 

>700 เมตร 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 93 

>800 เมตร 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ94 

>900 เมตร 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

15 หนูน้อยย้ิมสวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพฟันของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>620 คน 
 

>ร้อยละ90 

>100 คน 
 

>ร้อยละ75 

>120 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>145 คน 
 

>ร้อยละ85 

>150 คน 
 

>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 

16 อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)ตามโครงการอาหาร
กลางวัน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาหารกลางวันเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สุขภาพของเด็กเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 

17 จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย เชิงปริมาณ 1.อุปกรณ์เด็กเล่นเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

32 รายการ 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

8 รายการ 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ92 

8 รายการ 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ93 

8 รายการ 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ94 

8 รายการ 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

18 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับรับประทานอาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 

เชิงปริมาณ 1.โต๊ะรับประทานอาหารนเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

8 ชุด 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

2 ชุด 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ92 

2 ชุด 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ93 

2 ชุด 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ94 

2 ชุด 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

19 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 9 หลัง หลัง ตู้เก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อน จ านวน 6 หลัง 
 

เชิงปริมาณ 1.ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

3 หลัง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 80 

3 หลัง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 65 

3 หลัง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 70 

3 หลัง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 75 

3 หลัง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 75 

กองการศึกา 

20 จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ 1.เครื่องท าน้ าเย็นเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4 เครื่อง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ92 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ93 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ94 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ95 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 714 
 

แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

> 255 คน 
>ร้อยละ 90 

>50 คน 
>ร้อยละ 75 

>60 คน 
>ร้อยละ80 

>70 คน 
>ร้อยละ85 

>80 คน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

เชิงปริมาณ1.การจัดหาพัสดุเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 
20 
             2.ประหยัดงบประมาณได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ3.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

>5 กิจกรรม:ปี 
>ร้อยละ 7 

 
>ร้อยละ 90 

6 กิจกรรม 
>ร้อยละ 4 

 
>ร้อยละ 81 

8 กิจกรรม 
>ร้อยละ 5 

 
>ร้อยละ 82 

10 กิจกรรม 
>ร้อยละ 6 

 
>ร้อยละ85 

12กิจกรรม 
>ร้อยละ 7 

 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 การปูองกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยซันเหนือชุมชนกลางเมืองชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนหลักเมือง 1 หลักเมือง 2 ชุมชนห้วยโลก ) 

เชิงปริมาณ1.ปริมาณผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 60 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 30 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 40 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 50 
>ร้อยละ 85 

>ร้อยละ 60 
>ร้อยละ 90 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

4 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล  
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชน ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.อสม.ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   3.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>610 คน 
>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

>100 คน 
>ร้อยละ 75 
>ร้อยละ 75 

>120 คน 
>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 

>145 คน 
>ร้อยละ85 
>ร้อยละ85 

>150 คน 
>ร้อยละ90 
>ร้อยละ90 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

5 การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนห้วยซันเหนือชุมชนห้วยโลกชุมชนหลักเมือง 1,หลักเมือง 2) 

เชิงปริมาณ1.สุนัขในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
       3.ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดจากสุนัขกัดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>3,725 ตัว 
>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

>600 ตัว 
>ร้อยละ 75 
>ร้อยละ 75 

>720  ตัว 
>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 

>865  ตัว 
>ร้อยละ85 
>ร้อยละ85 

> 1,000 ตัว 
>ร้อยละ90 
>ร้อยละ90 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

6 ปูองกันเชื้อโรคที่ติดต่อทางอากาศ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ปริมาณผู้ปุวยโรคติดต่อทางอากาศดลงร้อยละ60 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 60 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 30 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 40 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 50 
>ร้อยละ 85 

>ร้อยละ 60 
>ร้อยละ 90 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

7 การปูองกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สัตว์ปีกในเขตเทศบาล ได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณโรคระบาดในสัตว์ปีกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>3,725 ตัว 
>ร้อยละ 90 

>600 ตัว 
>ร้อยละ 75 

>720  ตัว>
ร้อยละ 80 

>865  ตัว 
>ร้อยละ85 

>1,000  ตัว 
>ร้อยละ90 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

8 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ยาสามัญประจ าบ้าน)(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
(ยาสามัญประจ าบ้าน)เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณผู้ปุวยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

15 รายการ:ป ี
>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

15 รายการ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

15 รายการ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

15 รายการ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 85 

15 รายการ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 715 
 

แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมงเคราะห์ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยจากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายเุข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>800 คน:ปี 
>ร้อยละ 80 

>900 คน 
>ร้อยละ 65 

>1,000  คน 
>ร้อยละ 70 

>1,100  คน 
>ร้อยละ75 

>1,200  คน 
>ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายเุข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>3,725 คน 
>ร้อยละ 90 

>600 คน 
>ร้อยละ 75 

>720  คน 
>ร้อยละ 80 

>865  คน 
>ร้อยละ85 

>1,000 คน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตรงตามหนดเวลา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 75 

>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ100 
>ร้อยละ85 

>ร้อยละ100 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายเุข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>3,725 คน 
>ร้อยละ 70 

>600 คน 
>ร้อยละ 40 

>720  คน 
>ร้อยละ 50 

>865  คน 
>ร้อยละ 60 

> 1,000  คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ90 

กองช่าง 

2 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.การจัดหาพัสดุเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
              2.ประหยัดงบประมาณได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ3.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

>5 กิจกรรม:ปี 
 

>ร้อยละ 7 
 

>ร้อยละ 90 

6 กิจกรรม 
 

>ร้อยละ 4 
 

>ร้อยละ 81 

8 กิจกรรม 
 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 82 

10 กิจกรรม 
 

>ร้อยละ 6 
 

>ร้อยละ85 

12กิจกรรม 
 

>ร้อยละ 7 
 

>ร้อยละ90 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงห้องน้ า ห้องสุขา ณ อาคารที่พักผู้โดยสารเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ห้องน้ า ห้องสุขาเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ90 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายเทศบาลต าบล     นาจะหลวย เชิงปริมาณ1.เครื่องออกก าลังกายได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 24 เครื่อง       ร้อย
ละ 100 
              2. เครื่องออกก าลังกายเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ3.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ100 

 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 716 
 

 
แผนงานที่ 7 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 จัดงานประเพณีลอยกระทง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

>865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

3 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง1ชุมนหลัก
เมือง 2ชุมชนกลางเมืองชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

4 จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

5 จัดท าต้นเทียนพรรษา(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีจัดท าต้นเทียน
พรรษาประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

6 จัดงานประเพณีวันออกพรรษา 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุมชนกลางเมืองชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวันออกพรรษา
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

7 การจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่(จากการประชมุประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ของชุมชน ห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่
ประจ าปีของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>3,725 คน 
 

>ร้อยละ 80 

>600 คน 
 

>ร้อยละ 65 

>720 คน 
 

>ร้อยละ70 

> 865 คน 
 

>ร้อยละ75 

> 1,000 คน 
 

>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

8 จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนหรือ
ระดับเทศบาล) 

       

9 ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย เชิงปริมาณ1.ศาลพระภูมิเป็นไปตามรายการและแบบแปลนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2. ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อสถานที่ราชการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ ต้านยาเสพติด(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>130ทีม 
>ร้อยละ 80 

>25 ทีม 
>ร้อยละ 65 

>30 ทีม 
>ร้อยละ 70 

>35 ทีม 
>ร้อยละ 75 

>40 ทีม 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

11 จัดการแข่งขันกีฬาไทยสี่เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหมชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2) 

เชิงปริมาณ1.ชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>140 ทีม 
>ร้อยละ 80 

>25 ทีม 
>ร้อยละ 65 

>30 ทีม 
>ร้อยละ 70 

>40 ทีม 
>ร้อยละ 75 

>45 ทีม 
>ร้อยละ 80 

กองการศึกษา 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 717 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

12 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสานสัมพันธ์(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชน ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 330 คน 
>ร้อยละ 60 

>60 คน 
>ร้อยละ 30 

>75 คน 
>ร้อยละ 40 

>90 คน 
>ร้อยละ 50 

> 105 คน 
>ร้อยละ 60  

กองการศึกษา 

13 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินนาจะหลวยสัมพันธ์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

> 330 คน 
>ร้อยละ 60 

>60 คน 
>ร้อยละ 30 

>75 คน 
>ร้อยละ 40 

>90 คน 
>ร้อยละ 50 

> 105 คน 
>ร้อยละ 60  

กองการศึกษา 

14 จัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย                          
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุกีฬาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

7 ชุด:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

7 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 30 

7 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

7 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

7 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 

15 ส่งนักกีฬาในเขตเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศ
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เยาวชนผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>130 คน 
>ร้อยละ 60 

>25 คน 
>ร้อยละ 30 

>30 คน 
>ร้อยละ 40 

>35 คน 
>ร้อยละ 50 

>40 คน 
>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 

16 ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลต าบล นาจะหลวยหลังเก่า       
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สนามกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชน มีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

17 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่นและเครื่องมือออกก าลังกายกลางแจ้ง(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ 1.สนามเด็กเล่นเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.เด็กและประชาชน มีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 30 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

กองการศึกษา 

18 ปูสนามฟุตซอล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สนามฟุตซอลเป็นไปตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้าง ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ90 

กองการศึกษา 

19 ปูสนามบาสเกตบอล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สนามบาสเกตบอลเป็นไปตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้าง  ร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

20 ปูสนามติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สนามติดต้ังเครื่องออก ก าลังกายเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

21 ปูทางวิ่งรอบสนาม เครื่องออกก าลังกาย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ทางวิ่งรอบสนามเครื่อง ออกก าลังกายเป็นไปตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้าง 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

22 ปูพื้นสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สนามเด็กเล่นเป็นไปตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.เด็กเล็กมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

23 ปูพื้นลานกีฬา สนามเด็กเล็กบ้านหลักเมือง    
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ลานกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.เด็กเล็ก ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 แห่ง:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 75 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ85 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กองการศึกษา 

24 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพันธ
กิจของจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาประจ าปี ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 30 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ40 

>ร้อยละ100 
 

>ร้อยละ50 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ60 
 

กองการศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 718 
 

แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตามโครงการการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานภาคประชาชน (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนศรีพรหมชุมชนหลักเมือง 1 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนได้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงร้อยละ 10 
              3.ปริมาณผู้ปุวยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>3,000 คน 
>ร้อยละ 40 
>ร้อยละ 70 

>400 คน 
>ร้อยละ 40 
>ร้อยละ 40 

>600  คน 
>ร้อยละ 30 
>ร้อยละ 50 

>800  คน 
>ร้อยละ20 
>ร้อยละ60 

>1,000  คน 
>ร้อยละ10 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกองทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>750 คน 
>ร้อยละ 30 

>120 คน 
>ร้อยละ 40 

>145  คน 
>ร้อยละ 50 

>175  คน 
>ร้อยละ60 

>205  คน 
>ร้อยละ70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ 
และแผนชุมชนของ 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

>3,000 คน 
>ร้อยละ 70  

>4,000 คน 
>ร้อยละ 40 
 
  

>5,000 คน 
>ร้อยละ 50 

>6,000 คน 
>ร้อยละ 60 

>7,000 คน 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)    

เชิงปริมาณ1.ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>800 คน:ปี 
>ร้อยละ 90 

>900 คน 
>ร้อยละ 75 

>1,000  คน 
>ร้อยละ 80 

>1,100  คน 
>ร้อยละ85 

>1,200  คน 
>ร้อยละ85 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพผู้พิการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>120 คน:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>125 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>130 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>140 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ60 

>150 คน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปัญหาสุขภาพผู้ปุวยเอดส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่  1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของพนักงาน
เก็บขยะเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุเครื่องแต่งกายเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>25 ชุด:ปี 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 
>ร้อยละ40 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 
>ร้อยละ50 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 
>ร้อยละ60 

>25 ชุด 
ร้อยละ 100 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและ ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บขยะ ให้ถูกวิธี เพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

>255 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>40 คน 
 

>ร้อยละ40 

>50 คน 
 

>ร้อยละ50 

>60 คน 
 

>ร้อยละ60 

>70 คน 
 

>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 719 
 

แผนงานที่  2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 โครงการหลัก:ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าภายในเขตเทศบาล        
 โครงการย่อยที่  1 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.การปรับ ภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

 โครงการย่อยที่ 2 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรี
พรหม) 

เชิงปริมาณ1.การปรับ ภูมิทัศน์เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

2 ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิทัศน์ทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชนศรีพหรม) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ 
วันพ่อแห่งชาติเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>75 คน 
>ร้อยละ50 

>90 คน 
>ร้อยละ60 

>100คน 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

3 ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิทัศน์ทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติ 
วันแม่แห่งชาติ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>75 คน 
>ร้อยละ50 

>90 คน 
>ร้อยละ60 

>100คน 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

 
แผนงานที่  1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4 จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สวนหย่อมเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อเทศบาล งานให้บริการประชาชน เพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1 แห่ง 
ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 60 

กองช่าง 
>ร้อยละ 70 

กองช่าง 

5 ประกวดชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงาม 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและ ผู้มีส่วนร่วม  เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน       
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการประกวดชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสวยงามเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>650 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>100 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>120 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>150 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>160 คน 
 

>ร้อยละ 70 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

6 ลอกคลองระบายน้ าก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลถนนชัยสุวรรณ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ลอกคลองเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2,000 เมตร 
ร้อยละ 70 

500 เมตร 
>ร้อยละ 40 

500 เมตร 
>ร้อยละ 50 

500 เมตร 
>ร้อยละ 60 

500 เมตร 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

7 จ้างเหมาฝังกลบขยะ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ฝังกลบขยะเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

12 ครั้ง:ปี 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ40 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ50 

12 ครั้ง 
ร้อยละ 100 
>ร้อยละ60 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

8 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.การจ้างเหมาบริการเป็นไปตามที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

12 ครั้ง:ปี 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ40 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ50 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ60 

12 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข 
แลสิ่งแวดล้อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 720 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

9 จัดซื้อถังขยะ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ถังขยะเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

100 ใบ:ปี 
ร้อยละ 70 

100 ใบ 
>ร้อยละ40 

100 ใบ 
>ร้อยละ50 

100 ใบ 
>ร้อยละ60 

100 ใบ 
>ร้อยละ60 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

10 10.โครงการหลัก :การบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยแบบครบวงจร       

       

 โครงการย่อยที่ 1:วิจัยแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย                                 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนห้วยซันใต้)   
 

เชิงปริมาณ1.การวิจัยเป็นไปตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1 แห่ง 
ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการย่อยที่ 3:ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ(จากการประชุมประชาคมใน
ระดับท้องถ่ิน) 

เชิงปริมาณ1.อาคารเตาเผาขยะเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงร้อยละ 70 

1 เตา 
ร้อยละ 70 

1 เตา 
>ร้อยละ 40 

1 เตา 
>ร้อยละ 50 

1 เตา 
>ร้อยละ 60 

1 เตา 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการย่อยที่ 4:ก่อสร้างอาคารบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 

เชิงปริมาณ1.อาคารบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการย่อยที่ 5:ก่อสร้างอาคารลานคอนกรีตคัดแยกขยะ(จากการประชุม
ประชาคมในระดับท้องถ่ิน) 

เชิงปริมาณ1.อาคารลานคอนกรีตคัดแยกขยะ เป็นไปตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลงร้อยละ 70 

1 แห่ง 
ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนงานที่ 3 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร  ทฤษฎี
ใหม่(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.มีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จ านวนไม่
น้อยกว่า1  แห่ง 
2.มีเครือข่ายการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน จ านวน 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ1.ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 70 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 40 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 50 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 60 

1 แห่ง 
>ร้อยละ 70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ 4 แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักพื้นที่สีเขียว(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
ของ ชุมชนกลางเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ปุาไม้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>75 คน 
>ร้อยละ50 

>90 คน 
>ร้อยละ60 

>100 คน 
>ร้อยละ70 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมัครเข้าร่วม สนอง พระราชด าริ 
อพ.สธ.ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

เชิงปริมาณ1.สมาชิกงานส ารวจและจัดท าานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินเพิ่มข้ึนร้อยละ5 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนเกิดจิตส านึกรักทรัพยากรและเห็นคุณค่าของทรัพยากรเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

>30 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>10 คน 
 

>ร้อยละ 30 

>10 คน 
 

>ร้อยละ40 

>10 คน 
 

>ร้อยละ50 

10 คน 
 

>ร้อยละ60 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 722 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        แผนงนที่  1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิ   ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ90 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ60 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 100
ร้อยละ80 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.การจัดหาพัสดุเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึน      
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ80 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ50 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 15 
 

ร้อยละ70 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ฝึกอบรม “เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกต้ัง” 
 (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

>1,833คน 
>ร้อยละ 70 

>330 คน 
>ร้อยละ 40 

>363 คน 
>ร้อยละ 50 

>400 คน 
>ร้อยละ 60 

>410 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วม เพิ่มข้ึนร้อยละ  20 
เชิงคุณภาพ2.ทัศนะคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

>730 คน 
>ร้อยละ 70 

>120 คน 
>ร้อยละ 40 

>145 คน 
>ร้อยละ 50 

>175 คน 
>ร้อยละ60 

>205 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 ฝึกอบรม “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การเลือกต้ัง และ
เป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>1,833คน 
>ร้อยละ 70 

>330 คน 
>ร้อยละ 40 

>363 คน 
>ร้อยละ 50 

>400 คน 
>ร้อยละ 60 

>437 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 จัดประชุมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.กรรมการของสมาคมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ2.กรรมการของสมาคมและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการในระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับสมาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>1,833คน 
>ร้อยละ 70 

>330 คน 
>ร้อยละ 40 

>363 คน 
>ร้อยละ 50 

>400 คน 
>ร้อยละ 60 

>437 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ เสริมสร้างธรรมาภิ
บาล(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวยเข้าร่วม ฝึกอบรม
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ2.เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
มีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม และธรรมาภิบาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

>330 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>55 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>65 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>75 คน 
 

>ร้อยละ60 

>80 คน 
 

>ร้อยละ70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 บูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่นและชุมชนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล/
จังหวัด/อ าเภอ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 
 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>630 คน 
>ร้อยละ 70 

>100 คน 
>ร้อยละ 40 

>120 คน 
>ร้อยละ 50 

>150 คน 
>ร้อยละ60 

>170 คน 
>ร้อยละ70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบทบาทสตรี 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ2.สตรีสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>70 คน 
>ร้อยละ 50 

>80 คน 
>ร้อยละ 60 

>90 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

10 การจัดการเลือกต้ังทุกระดับ เชิงปริมาณ1.เทศบาลต าบล นาจะหลวยด าเนินการจัดการเลือกต้ังหรือปฏิบัติตามค าสั่งที่
ได้รับมอบหมายในการเลือกต้ังทุกระดับเป็นไปตามกฎหมายก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.การด าเนินการเลือกต้ังเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนดและด าเนินการ
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ร้อยละ 100 

5 ครั้ง:ป ี
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 100 

5 ครั้ง 
>ร้อยละ 97 

 
>ร้อยละ 100 

5 ครั้ง 
>ร้อยละ 98  

 
>ร้อยละ 100 

 

5 ครั้ง 
>ร้อยละ99 

 
>ร้อยละ 100 

 

5 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 100 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11 แต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชน เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20  
เชิงคุณภาพ2.ประชาชน พึงพอใจในการคัดเลือกผู้แทนภาคภาคประชาชนเพิ่มข้ึนไม้น้อย
กว่าร้อยละ 70   

>310 คน 
>ร้อยละ 70 

>70 คน 
>ร้อยละ 40 

> 75 คน 
>ร้อยละ 50 

>80 คน 
>ร้อยละ 60 

> 85 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและเผยแพร่โครงการ ของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

>2 ครั้ง:ปี 
>ร้อยละ 70 

4 ครั้ง 
>ร้อยละ 40 

6 ครั้ง 
>ร้อยละ 50 

8 ครั้ง 
>ร้อยละ 60 

10 ครั้ง 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อบริการประชาชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

720 ฉบับ:ป ี
>ร้อยละ 100 

720 ฉบับ 
>ร้อยละ 100 

720 ฉบับ 
>ร้อยละ 100 

720 ฉบับ 
>ร้อยละ 100 

720 ฉบับ 
>ร้อยละ 100 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 จัดงานวันเทศบาล(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใชบ้ริการของเทศบาลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

>750 คน 
>ร้อยละ 90 

>120 คน 
>ร้อยละ 75 

>145 คน 
>ร้อยละ 80 

>175 คน 
>ร้อยละ 85 

>200 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 การบริหารจัดการเพื่อบริการด้านโทรคมนาคม 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อินเตอร์เน็ตเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

16 โครงการหลัก:การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

       

 โครงการย่อยที่ 1ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

>1,500 คน 
>ร้อยละ 5 

>300 คน 
>ร้อยละ 2 

>360 คน 
>ร้อยละ 3 

>420 คน 
>ร้อยละ 4 

>480 คน 
>ร้อยละ 5 

กองคลัง 

 โครงการย่อยที่ 2:เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

>1,500 คน 
>ร้อยละ 5 

>300 คน 
>ร้อยละ 2 

>360 คน 
>ร้อยละ 3 

>420 คน 
>ร้อยละ 4 

>480 คน 
>ร้อยละ 5 

กองคลัง 

 โครงการย่อยที่ 3:ปรับปรุงระบบ 
แผนที่ภาษี(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 ครั้ง:ป ี
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 5 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 2 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 3 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 10 
>ร้อยละ 4 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 10 
>ร้อยละ 5 

กองคลัง 

17 ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.การปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1 ครั้ง:ป ี
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 5 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 2 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 3 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 10 
>ร้อยละ 4 

1 ครั้ง 
>ร้อยละ 10 
>ร้อยละ 5 

กองคลัง 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 724 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

18 จัดซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์ส าหรับใช้ในกิจการเทศบาล 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผ้าใบคลุมเต็นท์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4 ผืน:ปี 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

4 ผืน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

4 ผืน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

4 ผืน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

4 ผืน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

19 สนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์ประเมินร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20 ส่งรอยย้ิมถึงบ้านเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(เทศบาลบริการประชาชน)(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.กิจกรรมที่จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

>5 งาน:ป ี
>ร้อยละ 80 

>6 งาน 
>ร้อยละ 50 

>8 งาน 
>ร้อยละ 60 

>10 งาน 
>ร้อยละ 70 

>12งาน 
>ร้อยละ80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

21 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร”(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

>620 คน 
>ร้อยละ 90 

>100 คน 
>ร้อยละ 60 

>120 คน 
>ร้อยละ 70 

>140 คน 
>ร้อยละ 80 

>160 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

22 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม 5 ส. 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

> 120คน 
>ร้อยละ 80 

> 95 คน 
>ร้อยละ 50 

>100 คน 
>ร้อยละ 60 

> 115 คน 
>ร้อยละ70 

>120 คน 
>ร้อยละ 80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

23 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ปูายประชาสัมพันธ์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 ปูาย 
>ร้อยละ 80 

2 ปูาย 
>ร้อยละ 80 

2 ปูาย 
>ร้อยละ 80 

2 ปูาย 
>ร้อยละ 80 

2 ปูาย 
>ร้อยละ 80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24 จัดซื้อกล่องพลาสติกเก็บเอกสาร 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.กล่องเก็บเอกสารเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

50 กล่อง 
>ร้อยละ 80 

50 กล่อง 
>ร้อยละ 80 

50 กล่อง 
>ร้อยละ 80 

50 กล่อง 
>ร้อยละ 80 

50 กล่อง 
>ร้อยละ 80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

27 เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย 10 แผ่น 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องท าลายเอกสาร เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานทะเบียน
และบัตร/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

28 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน  2 หลัง 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
29 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน  2 หลัง 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
เชิงปริมาณ1.ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

2 หลัง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานวางผนและ
งบประมาณ/

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 725 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

30 จัดซื้อตู้เอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก จ านวน 4 ตู้ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ตู้เก็บเอกสารเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

4 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

4 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

4 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

4 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

4 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองคลัง 

31 ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.โต๊ะอเนกประสงค์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ  2.สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

40 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

40 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

40 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

40 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

40 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

31 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ตู้เย็นเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ  2ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

1 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 ตู้ 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

กองคลัง 

33 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน  8 ตัว 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เก้าอ้ีเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2. สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

8 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

8 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

8 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

8 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

8 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.รถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ประชาชน พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพงานเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 80 

1 คัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 คัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 คัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 คัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 คัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

35 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ ชนิด LED ขาวด า 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อย
ละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานวางแผนและ
งบประมาณ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

36 จัดซื้อเครื่องโทรสาร   
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องโทรสารจ านวน 1 เครื่อง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองคลัง 

37 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อย
ละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม ส านัก

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

38 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อย
ละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 726 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

39 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน          
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 

100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

41 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานการเจ้า
หน้าทั่/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

42 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานการเจ้า
หน้าทั่/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

43 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานวางแผนและ
งบประมาณ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

44 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

งานวางแผนและ
งบประมาณ/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

45 เครื่องขัดพื้นขนาด 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เครื่องขัดพื้นเป็นไปตามคุณสมบัตทิี่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

46 พัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.พัดลมอุตสาหกรรมเป็นไปตามคุณสมบัติทีก่ าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

10 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

10 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

10 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

10 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

10 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

47 เก้าอี้พลาสติก 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เก้าอี้พลาสติกเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

500 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

500 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

500 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

500 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

500 ตัว 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

48 เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.เครื่องบดย่อยกิ่งไม้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 เครื่อง 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 727 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

49 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ 1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 2.ทัศนะคติของประชาชนต่อโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ

กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา่กาชาดจังหวัด
อุบลราชธานีเพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

ส านักปลัเทศบาล 

50 อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนต าบลพรสวรรค์ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัด
จ้างระดับอ าเภอเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

ส านักปลัเทศบาล 

51 อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ประจ าปี พ.ศ.2560 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีต่อโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

ส านักปลัเทศบาล 

52 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาจะหลวยตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ในระบอบประชาธิปไตยและ
ปกปูองสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
เชิงคุณภาพ 2.ทัศนะคติของประชาชนต่อโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

ส านักปลัเทศบาล 

 
แผนงานที่ 2 แผนงานสถิติและวิชาการ 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 โครงการหลัก :ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การติดตามและประเมินผล 

       

 โครงการย่อยที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มีสว่นร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณปัญหาและประเด็นการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>630 คน 
 

>ร้อยละ 70 

>100 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>120 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>150 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>180 คน 
 

>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 โครงการย่อยที่ 2:จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท า แผนพัฒนา
ท้องถ่ินปี และแผนการด าเนินงาน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 
 

เชิงปริมาณ1.กรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.จัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
               3.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>20 คน:ปี 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 70 

>23 คน 
>ร้อยละ 40 

 
>ร้อยละ 40 

>26 คน 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ 50 

>30 คน 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ 60 

>35 คน 
>ร้อยละ60 

 
>ร้อยละ 60 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 โครงการย่อยที่ 3:จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนท้องถ่ิน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.กรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามก าหนดเวลา และ หลักเกณฑ์
ที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>10คน:ปี 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 70 

>7 คน 
>ร้อยละ 40 

 
>ร้อยละ 40 

>8 คน 
>ร้อยละ 50 

 
>ร้อยละ 50 

>9 คน 
>ร้อยละ 60 

 
>ร้อยละ 60 

>10 คน 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 โครงการย่อยที่ 4:จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ได้รับเอกสารเทศบัญญัติทั่วถึงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.น าโครงการในแผนพัฒนาสามปีไปบรรจุในเทศบัญญัติเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 10 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 15 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 728 
 

แผนงานที่  3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ครัวเรือนได้รับการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.จัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
              3.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>1,500
ครัวเรือน:ปี 
>ร้อยละ 70 

 
>ร้อยละ 70 

>1,800 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ 40 
 

>ร้อยละ  40 

>2,160 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ 50 
 

>ร้อยละ 50 

>2,200 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ 60 
 

>ร้อยละ 60 

>2,280 
ครัวเรือน 

>ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 จัดท าแผนชุมชน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.กรรมการชุมชนประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 
เชิงคุณภาพ2.จัดท าแผนชุมชนเป็นไปตามก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.น าโครงการในแผนชุมชนไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>550 คน 
 

>ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 70 

>85 คน 
 

>ร้อยละ 40 
 

>ร้อยละ 40 

>105 คน 
 

>ร้อยละ 50 
 

>ร้อยละ 50 

>130 คน 
 

>ร้อยละ 60 
 

>ร้อยละ 60 

>255 คน 
 

>ร้อยละ 70 
 

>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แผนงานที่ 4 แผนงานเคหะและขุมชน 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 การบริหารจัดการกิจการงานช่างเพื่อการบริการสาธารณะ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.สามารถจัดกิจกรรมได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

>5 กิจกรรม:ปี 
>ร้อยละ 80 

6 กิจกรรม 
>ร้อยละ 50 

8 กิจกรรม 
>ร้อยละ 60 

10 กิจกรรม 
>ร้อยละ 70 

12 กิจกรรม 
>ร้อยละ 80 

 

แผนงานที่ 5 แผนงานงบกลาง 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้) 

เชิงปริมาณ1.สามารถสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครอบถ้วน ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 80 
 

>ร้อยละ 5 
 

>ร้อยละ 50 

>ร้อยละ 10 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 15 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 20 
 

>ร้อยละ 80 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 90 
 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 729 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานท่ี 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 จัดท า ปรับปรุงและทบทวน  เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม(เทศบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจัดท าเทศบัญญัติเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>75 คน 
>ร้อยละ 50 

>90 คน 
>ร้อยละ60 

>90 คน 
>ร้อยละ70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
แผนงานที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.บุคลากรได้รับสวัสดิการครบตามสิทธิ   ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 90 
 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
 

>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุเครื่องดับเพลิง(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>385 ครั้ง 
>ร้อยละ 90 

>60 ครั้ง 
>ร้อยละ 60 

>75 ครั้ง 
>ร้อยละ 70 

>90 ครั้ง 
>ร้อยละ 80 

>105ครั้ง 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.วัสดุที่จัดหาเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
              2.ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ 3.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

3 รายการ:ปี 
>ร้อยละ 3 
>ร้อยละ 90 

3 รายการ 
>ร้อยละ 3 
>ร้อยละ 60 

3 รายการ 
>ร้อยละ 3 
>ร้อยละ 70 

3 รายการ 
>ร้อยละ 3 
>ร้อยละ 80 

3 รายการ 
>ร้อยละ 3 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ขยายและติดต้ังกล้องวงจรปิด(CCTV)จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.กล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณคดีในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

60 จุด :ปี 
>ร้อยละ 70 

14 จุด 
>ร้อยละ 40 

16 จุด 
>ร้อยละ 50 

18 จุด 
>ร้อยละ 60 

19จุด 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้เข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

>5 คน:ป ี
 

>ร้อยละ 70 

>6 คน 
 

>ร้อยละ 40 

>8 คน 
 

>ร้อยละ 50 

>10 คน 
 

>ร้อยละ 60 

>12คน 
 

>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 ฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟูเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>5 คน:ป ี
>ร้อยละ 70 

>6 คน 
>ร้อยละ 40 

>8 คน 
>ร้อยละ 50 

>10 คน 
>ร้อยละ 60 

>12คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เยาวชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>75 คน 
>ร้อยละ 50 

>90 คน 
>ร้อยละ 60 

>105 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 730 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

8 จัดต้ังและฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝูาระวังยาเสพติด     (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน
ชุมชนห้วยโลก ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.อาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝูาระวังยาเสพติดได้รับการแต่งต้ังเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>385 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 40 

>75 คน 
>ร้อยละ 50 

>90 คน 
>ร้อยละ 60 

>105 คน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

>20 ครัวเรือน 
>ร้อยละ 70 

3 ครัวเรือน 
>ร้อยละ 40 

4 ครัวเรือน 
>ร้อยละ 50 

5 ครัวเรือน 
>ร้อยละ60 

5 ครัวเรือน 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 60 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 70 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 60 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 70 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 90 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 การรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาสาสมัครมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน
ประเพณีประจ าปีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>750 คน 
>ร้อยละ 90 

>120 คน 
>ร้อยละ 60 

>145 คน 
>ร้อยละ 70 

>175 คน 
>ร้อยละ 80 

>205คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 ฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>385 คน 
>ร้อยละ 90 

>60 คน 
>ร้อยละ 60 

>75 คน 
>ร้อยละ 70 

>90 คน 
>ร้อยละ 80 

> 105คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 ตัดชุด อปพร. ครบชุด ส าหรับสมาชิก อปพร.สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ชุด อปพร.เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ100 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

225 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

40 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

50 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

60 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

70 ชุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการปูองกันสาธารณภัยในพื้นที่จุดเสี่ยง(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>165 คน 
>ร้อยละ 90 

>25 คน 
>ร้อยละ 60 

>30 คน 
>ร้อยละ 70 

>40 คน 
>ร้อยละ80 

>50 คน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

16 ฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟปุา และซักซ้อมการปูองกันไฟปุา โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาสาสมัครดับไฟปุา เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>385 คน 
>ร้อยละ 90 

>60 คน 
>ร้อยละ 60 

>75 คน 
>ร้อยละ 70 

>90 คน 
>ร้อยละ 80 

>105คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>225 คน 
>ร้อยละ 90 

>40 คน 
>ร้อยละ 60 

>50 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 80 

>70คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>620 คน 
>ร้อยละ 90 

>100 คน 
>ร้อยละ 60 

>120 คน 
>ร้อยละ 70 

>145 คน 
>ร้อยละ 80 

>170คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

19 ฝึกอบรม อปพร.เนื่องในวันอปพร.ปี พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>385 คน 
>ร้อยละ 90 

>60 คน 
>ร้อยละ 60 

>75 คน 
>ร้อยละ 70 

>90 คน 
>ร้อยละ 80 

>105คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 731 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

20 ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น   (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อปพร.ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>225 คน 
>ร้อยละ 90 

>40 คน 
>ร้อยละ 60 

>50 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 80 

>60 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

21 สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาสาสมัครผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>225 คน 
>ร้อยละ 90 

>40 คน 
>ร้อยละ 60 

>50 คน 
>ร้อยละ 70 

>60 คน 
>ร้อยละ 80 

>70 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

22 ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธีชุมนุมเดินสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.
(22 มี.ค.ของทุกปี) (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.เข้าร่วมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>80 คน 
>ร้อยละ 90 

>12 คน 
>ร้อยละ 60 

>15 คน 
>ร้อยละ  70 

>18 คน 
>ร้อยละ 80 

>21 คน 
>ร้อยละ90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

23 จัดต้ัง สมาชิก อปพร. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.อาสาสมัครผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ20 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณคดีในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>155 คน 
>ร้อยละ 90 

>50 คน 
>ร้อยละ 60 

>50 คน 
>ร้อยละ 70 

>50 คน 
>ร้อยละ 80 

>50 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24 รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ2.ปริมาณคดีการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

>620 คน 
>ร้อยละ 90 

>100 คน 
>ร้อยละ 60 

>120 คน 
>ร้อยละ 70 

>145 คน 
>ร้อยละ 80 

>170 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 ออกตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตาม พรบ.นายตรวจ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ 1.เหตุสาธารณภัยลดลงร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 2.ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ60 

>75 คน 
>ร้อยละ 60 

>25 คน 
>ร้อยละ 30 

>30 คน 
>ร้อยละ 40 

>35 คน 
>ร้อยละ 50 

>35 คน 
>ร้อยละ 60 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

26 ประชุมประชาคมสัญจร อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี                     (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.เข้าร่วมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

>80 คน 
>ร้อยละ 90 

>12 คน 
>ร้อยละ 60 

>15 คน 
>ร้อยละ 70 

>18 คน 
>ร้อยละ 80 

> 21 คน 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 732 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

27 ต่อเติมห้องวิทยุงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ต่อเติมห้องวิทยุงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามมาตรฐาน
แบบก่อสร้าง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

1 ห้อง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

1 ห้อง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 40 

1 ห้อง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 50 

1 ห้อง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 60 

1 ห้อง 
>ร้อยละ 100 

 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

28 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยโลก) 

เชิงปริมาณ1.มีไฟสัญญาณการ จราจรที่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

5จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

2จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม) 

เชิงปริมาณ1.มีไฟสัญญาณการ จราจรที่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

1 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างจราจร(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม ชุมชนหลักเมือง) 

เชิงปริมาณ1.ไฟฟูาส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ประชาชนที่สัญจรไป-มามีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

2 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

2 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

2 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

2 จุด 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

31 จัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์(มือถือ) (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.ไฟสปอร์ตไลท์(มือถือ)เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

9 อัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

3 อัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

3 อัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

3 อัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

3 อัน 
>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 733 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

32 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี พ.ศ.2561(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.คดีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

33 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอนาจะหลวย 
ตามโครงการการฝึกอบรมผู้น าชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจ าปี พ.ศ.2561(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.คดีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
และการจราจรในสถานศึกษา(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ100    
เชิงคุณภาพ2.ทัศนะคติของเด็กต่อโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการจราจรใน
สถานศึกษา เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

35 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการขอรับการสนับสนุนน้ ายา
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลง ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

36 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการขอรับการสนับสนุน
ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.คดียาเสพติดในชุมชนลดลงร้อยละ70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

37 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายและน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการออกตรวจปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100      
เชิงคุณภาพ 2.อาชญากรรมลดลงร้อยละ70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

38 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครต ารวจชมุชน/หมู่บ้าน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100       
เชิงคุณภาพ2.อาชญากรรมลดลงร้อยละ70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

39 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรนาจะหลวยตามโครงการปรับปรุงปูายจราจรเพื่อ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100          
เชิงคุณภาพ2.อุบัติภัยจากการจราจรลดลงร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 40 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 50 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40 จัดซื้อรถยนต์ “ตรวจการ” แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอ้มอุปกรณ์(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 

เชิงปริมาณ1.รถยนต์เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

41 จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยด้านการปูองกัน(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.อุปกรณ์กู้ภัยเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

42 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าขนาดไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.เครื่องสูบน้ าเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 734 
 

ล าดับท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

43 จัดซื้อแผงกั้นจราจร(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.แผงกั้นจราจรเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.จ านวนอุบัติเหตุลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

44 จัดซื้อเรือพลาสติกท้องแบนท้ายตัด(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.เรือพลาสติกท้องแบนเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

45 จัดซื้อกล้องวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล) 
 

เชิงปริมาณ1.กล้องวีดีโอเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ2.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 60 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 70 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 100 
>ร้อยละ 90 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธาน ี หน้า 735 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 736 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี หน้า 737 
 

 


