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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2566 -2570) 

ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 
 

 
ของ 

 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
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ก 
ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่งรัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของ
หน่วยงานแบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ทีเ่ปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริงมียุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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สารบัญ 
           หน้า 
ค าน า           ก 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570)ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1    5 
แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)       5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 6-11 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร       12 
แผนงานบริหารทั่วไป         12-16  
ภาคผนวก    
ส าเนาประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
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บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) 
ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ทีเ่ปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
เทคโนโลย ี
1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 5 2,440,100.00         5 2,440,100.00 

รวม 5 2,440,100.00         5 2,440,100.00 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านพัฒนาองค์กร 
1.แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 4 170,000.00 4 170,000.00 4 170,000.00 4 170,000.00 4 170,000.00 20 850,000.00 

รวม 4  170,000.00 4  170,000.00 4  170,000.00 4 170,000.00 4 170,000.00 20 850,000.00 

รวมทัง้สิ้น 9 170,000.00 8  170,000.00 8  170,000.00 8 170,000.00 8 170,000.00 28 3,290,100.00 
 

            

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายทางถนน 
เถาว์ถวิลย์  หมู่ที ่8   
บ้านหลักเมือง 
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 336 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวก
รวดเร็วมี
ความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต 
 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายทางถนนเถาย์ถวิลย์ ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
หมู่ที ่8 บ้านหลักเมือง  
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี   
สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล12-  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14 หมู่ที ่8  
บ้านหลักเมือง 

494,000.00     1เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
งานแบบก่อสร้าง
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90   

ป ร ะ ช า ช น
เดินทางสัญจร
ไป -มาสะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนท่ีเดินทางสญัจร
ไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 

        

 

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.สายทางถนน
เถาว์ถวิลย์   หมู่ที ่11 
บ้านกลางเมือง 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 340 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

-ผลผลิต 
 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
สายทางถนนเถาว์ถวิลย์  
ขนาดกว้างข้างละ 2.00 เมตร 
ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
672.00 ตารางเมตร  หมู่ที ่11 
บ้านกลางเมือง 
ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี   
 
 
 

397,000.00     1เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานงานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90   

ประชาชน เดิ นทา ง
สัญจรไป-มาสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว มี ค ว า ม
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   สถานท่ีด าเนินการ   
จากถนนวิสูตรโยธาภบิาล2-  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล4  
หมู่ที1่1  บ้านกลางเมือง 
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชน
หลักเมืองและประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไป-มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

        

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างขยายไหล่
ทาง คสล.สายทาง
ถนนสุขาภิบาล1       
หมู่ที1่2  
บ้านห้วยซันใต้
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี
(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 392 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มาสะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัย 

-ผลผลิต 
 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง
ถนนสุขาภิบาล1 ขนาดกว้างข้างละ 
2.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมซ่อมปรับปรุงผิว
จราจร คสล. ด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร หมูท่ี ่12 
บ้านห้วยซันใต้ ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี   
 
 
 

1,232,100.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานงาน
แบบก่อสร้างร้อย
ละ100     
เชิงคุณภาพ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ90   

ประชาชนเดินทาง
สั ญ จ ร ไ ป - ม า
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัย 
 
 

กองช่าง 

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนสุขาภิบาล1 จากสะพาน- 
ถนนสุนัย ณ อุบล หมู่ที่12  
บ้านห้วยซันใต ้
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนท่ีเดินทางสญัจรไป-
มาได้ใช้ประโยชน์ 
 

        

 

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน)
สายทางถนน
สุขาภิบาล1       
หมู่ที1่3 บ้าน
ห้วยซันเหนือ 
ต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 379 

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ใ น ชุ ม ช น 
ป ร ะ ช า ช น
สามารถเดินทาง
สั ญ จ ร ไ ป - ม า
สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภัย 

-ผลผลิต 
 ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใตด้ิน)สาย
ทางถนนสุขาภิบาล1  ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ระยะทาง 811.00 เมตร พร้อม
บ่อผันน้ าลงใต้ดิน จ านวน 40 บ่อ   
สถานท่ีด าเนินการ   
ถนนสุขาภิบาล1 จากถนนเถาว์
ถวิลย์-ถนนนิเวศน์ หมู่ที1่3 ต าบล
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี   
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชนหลัก
เมืองและประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-
มาได้ใช้ประโยชน ์

317,000.00     เชิงปริมาณ 
1.ถนนมีทาง
ระบายน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบ
ก่อสร้างร้อยละ
100 
เชิงคุณภาพ 
สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
90   

ถนนในชุมชนไม่มีน้ า
ท่ ว ม ขั ง แ ล ะ
ประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวก 

กองช่าง 

 
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม 
“เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่
ใจการเลือกตั้ง” 
 (จากการ
ประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 
หน้า 487 ล าดับ
ที่ 1 
 

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบอบ
การเมืองการปกครอง 
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบระ
ชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
3.ประชาชนรู้จักเลือก
ตัวแทนเข้าท างานท่ีมี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง 
4.ประชาชนมีความ
เข้าใจวิธีการลงคะแนน
เลือกตั้ง 

- ผลผลิต  หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชน
และผูม้ีส่วนร่วมเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 50 คน 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

30,000.00 
 

 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ประชาชนเข้า
ร่วมฝึกอบรม 
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และการ
เลือกตั้ง 

งานนิติการ
และสญัญา 
/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายกิตติ
ศักดิ์  โคต
ทอง) 

แบบ ผ 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม
กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
และ เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล) 
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 
หน้า 489  
ล าดับที่ 2 

1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานเทศบาลฯ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ตาม พรบ.วิธีปฏิบตัิ
ราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ.
2533 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย น าหลัก 
ธรรมาภิบาล มาใช้
ในการบริหารงาน
ในหน่วยงาน 

-ผลผลิต เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 
-สถานท่ีด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด  
-กลุ่มเป้าหมาย  
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 
 

30,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบลนา
จะหลวยเข้าร่วม 

ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2.เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานของ
เทศบาลต าบล 
 

หน่วยงานของ
เทศบาลต าบล
นาจะหลวย
เป็นหน่วยงาน
ที่มีการ
บริหารงาน
อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
และหน่วยงาน
ปราศจากการ
ครหาการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบใน
หน่วยงาน 

งานนิติการ
และสญัญา 
/ส านัก
ปลัด 
เทศบาล 
(1.นายกิตติ
ศักดิ์  โคต
ทอง) 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล) 
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 
หน้า 500 - 501
ล าดับที่ 11 
 
 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด  
 

-ผลผลิต  กิจกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ  
ไม่น้อยกว่า  50 คน : 1 
ครั้ง : ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ 
และผูม้ีส่วน 

ผู้ที่ไดร้ับค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุใน
แต่ละต าแหน่ง
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
ของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ  

งานนิติการ
และ
สัญญา/
ส านักปลดั 
เทศบาล 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย หรือผู้ที่
อาจต้องเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด 
มากขึ้น 

 

 

 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี: ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร 
  6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
ต าบล 
นาจะหลวย  
(e-laas) 
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 
หน้า 495 ล าดับ
ที่ 7 
 

1.เพื่อปรับปรุง
ระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
ให้สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 
2.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  
(e-laas)  จ านวน 1 ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ  
กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยก าหนด 
- กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

80,000.00 
 

80,000.00 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
 

80,000.00 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรม ไม่น้อยกว่า  
80 คน  
เชิงคุณภาพ 
2.ผู้ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
 

1.ผู้เข้ารับการ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติติงาน
เพิ่มขึ้น 
 

กองคลัง 
 

แบบ ผ 02 
 

แบบ ผ 02 
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