
สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สํานักปลัด 

บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด 

2 การสงเสรมิคุณภาพ

ชีวิต 

บริการชุมชนและ

สังคม  

สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

สังคมสงเคราะห  สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา  

สาธารณสุข สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

3 การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ

สังคม  

การศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัด            

กองคลงั               

กองชาง 

การศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักปลัด            

กองคลงั               

กองชาง  
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

4 การจัดระเบียบชุมชน

และการรักษาความ

สงบเรียบรอย  

บริการชุมชนและ

สังคม  

สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

บรหิารงานทั่วไป  การรกัษาความสงบภายใน สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม  

เคหะและชุมชน  สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

5 การจัดการทรัพยากร -

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

6 การบริหารจัดการ

ทรัพยากร  

บรหิารงานทั่วไป บรหิารงานทั่วไป สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม  

สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

สํานักปลัด กองคลงั              

กองชาง               

กองการศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาดานโครง สราง
พ้ืนฐาน                          
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา                        
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน                                 

 
 

143 
 

74 

 
 

138,358,780 
 

31,765,000 

 
 

144 
 

74 

 
 

138,383,280 
 

31,765,000 

 
 

143 
 

74 

 
 

138,358,780 
 

31,765,000 

 
 

144 
 

74 

 
 

138,383,280 
 

31,765,000 

 
 

143 
 

74 

 
 

138,358,780 
 

31,765,000 

 
 

717 
 

370 

 
 

691,842,900 
 

158,825,000 
รวม 217 170,123,780 218 170,148,280 217 170,123,780 218 170,148,280 217 170,123,780 1,087  850,667,900 

2) การสงเสริมคุณภาพชีวิต        
2.1 แผนงานสรางความเขมแขง็
ของชุมชน                    
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
13 

 
1 

20 

 
460,000 

 
30,000 

1,980,000 

 
13 

 
1 

20 

 
460,000 

 
30,000 

1,980,000 

 
13 

 
1 

20 

 
460,000 

 
30,000 

1,980,000 

 
13 

 
1 

20 

 
460,000 

 
30,000 

1,980,000 

 
13 

 
1 

20  

 
460,000 

 
30,000 

1,980,000 

 
65 

 
5 

100 

 
2,300,000 

 
150,000 

9,900,000 
รวม 34 2,470,000 34 2,470,000 34 2,470,000 34 2,470,000 34 2,470,000 170 12,350,000 

3) การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม                          
3.1 แผนงานการศึกษา                       
3.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

54 
18 

 
 

4,703,470 
620,000 

 
 

54 
18 

 
 

4,703,470 
620,000 

 
 

54 
18 

 
 

4,703,470 
620,000 

 
 

54 
18 

 
 

4,703,470 
620,000 

 
 

54 
18 

 
 

4,703,470 
620,000 

 
 

270 
90 

 
 

23,517,350 
3,100,000 

รวม 72 5,323,470 72 5,323,470 72 5,323,470 72 5,323,470 72 5,323,470 360 26,617,350 
4) การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย                  
4.1 แผนงานสรางความเขมแขง็
ของชุมชน 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน           

 
 
 

5 
 

14 
 

5 

 
 
 

530,000 
 

592,000 
 

920,000 

 
 
 

5 
 

14 
 

5 

 
 
 

530,000 
 

592,000 
 

920,000 

 
 
 

5 
 

14 
 

5 

 
 
 

530,000 
 

592,000 
 

920,000 

 
 
 

5 
 

14 
 

5 

 
 
 

530,000 
 

592,000 
 

920,000 

 
 
 

5 
 

14 
 

5 

 
 
 

530,000 
 

592,000 
 

920,000 

 
 
 

25 
 

70 
 

25 

 
 
 

2,650,000 
 

2,960,000 
 

4,600,000 
รวม 24 2,042,000 24 2,042,000 24 2,042,000 24 2,042,000 24 2,042,000 120 10,210,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) การจัดการทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                          
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน                       
5.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

5 
20 

 
 

770,000 
2,410,000 

 
 

5 
20 

 
 

770,000 
2,410,000 

 
 

5 
20 

 
 

770,000 
2,410,000 

 
 

5 
20 

 
 

770,000 
2,410,000 

 
 

5 
20 

 
 

770,000 
2,410,000 

 
 

25 
120 

 
 

3,850,000 
12,050,000 

รวม 25 3,180,000 25 3,180,000 25 3,180,000 25 3,180,000 25 3,180,000 145 15,900,000 
6) ดานการบริหารจดัการ
ทรัพยากร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                       
6.2 แผนงานสรางความเขมแขง็
ของชุมชน 

 
 

12 
5 

 
 

2,981,800 
1,090,000 

 
 

12 
5 

 
 

2,981,800 
1,090,000 

 
 

12 
5 

 
 

2,981,800 
1,090,000 

 
 

12 
5 

 
 

2,981,800 
1,090,000 

 
 

12 
5 

 
 

2,981,800 
1,090,000 

 
 

60 
25 

 
 

14,909,000 
5,450,000 

รวม 17 4,071,800 17 4,071,800 17 4,071,800 17 4,071,800 17 4,071,800 85 20,359,000 
รวมทั้งสิ้น 389 187,211,050 390 187,235,550 389 187,211,050 390 187,235,550 389 187,211,050 1,882 936,104,250 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

เทศบาลตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาที่นํามาจาก
แผนพัฒนาหมูบานและ
แผนพัฒนาชุมชน 
 
 
 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

64 

 
 
 

8,881,600 

 
 
 

64 

 
 
 

8,881,600 

 
 
 

64 

 
 
 

8,881,600 

 
 
 

64 

 
 
 

8,881,600 

 
 
 

64 

 
 
 

8,881,600 

 
 
 

320 

 
 
 

41,408,000 

รวมทั้งส้ิน 64 8,881,600 64 8,881,600 64 8,881,600 64 8,881,600 64 8,881,600 320 44,408,000  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานเชียง พันแสน 

(เสนทางนาครูไพศาล) 

หมู 1 บานนาเรือง 

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาด

กวาง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร และลง

ลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด) 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาบานนายไพศาล 

พรมภักดี หมู 1 บานนา

เรือง ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาด

กวาง 4 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร และลง

ลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด) 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนหวยนางตุม (ฝาย 

มข.2527) แหงที่ 1  

หมู 1 บานนาเรือง 

ตําบล นาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ราษฎรมีนํ้าทํา

การเกษตรในฤดู

แลง 

2. เพื่อเปน

แหลงอนุรักษ

สัตวนํ้าและ

แหลงอาหาร 

ฝายนํ้าลนแบบ 

มข.2527        

(ท 4-01) บริเวณ

นายหนูนิล กะลิโส 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดตามที่ 

ทต. นาเรือง 

กําหนด) 

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000  1. ประชาชนได

ใชประโยชนรอย

ละ 70                 

2. ประชาชนทํา

การเกษตร

เพิ่มขึ้นรอยละ 

30   

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

แหลงอาหาร 

กองชาง 

4 โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนาเรือง – บานมวง

คํา หมู 2 ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 

1,500 เมตร 

(รายละเอียดตามที่ 

ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 51 ~ 

~ 51 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายรอบหมูบาน หมู 2 

บานมวงคํา ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย

รอบหมูบาน หมู 

2 บานมวงคํา 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 590 

เมตร หนา 

0.15 เมตร ลง

หินลูกรังขางละ 

0.50 เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด)  

1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 52 ~ 

~ 52 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายรอบ

หมูบาน หมู 2 บาน

มวงคํา ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสนรอบหมูบานมวง

คํา ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 590 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)  

47,200 47,200 47,200 47,200 47,200  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

7 โครงการกอสราง

ถนนพรอมลงหิน

ลูกรัง  สายบานนาย

เชียง สุวรรณคํา ถึง 

สามแยกทางไปกุด

นํ้าใส หมู 2 บาน

มวงคํา ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนหนาบานนาย

เชียง  สุวรรณคํา ถึง 

สามแยกทางไปกุด

นํ้าใส ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,000 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)  

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 53 ~ 

~ 53 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางฝาย

นํ้าลนกุดนํ้าใส หมู 2 

บานมวงคํา ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล 

กุดนํ้าใส หมู 2 ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี 

(รายละเอียดตามแบบที่ 

ทต.นาเรือง กําหนด)   

652,000 652,000 652,000 652,000 652,000  1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100     

2. ประชาชนไดใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

รอยละ 30 

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางเขื่อน

สันดิน หมู 2 บานมวง

คํา ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชนมีนํ้า

ทําการเกษตรใน

ฤดูแลงและมี

แหลงหาอาหาร 

หมู 2 บานมวงคํา  

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

(รายละเอียดตามที่

เทศบาลตําบลนาเรือง 

กําหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100     

2. ประชาชนไดใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

รอยละ 30 

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 54 ~ 

~ 54 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหมู ๓ บานหินลาด 

– หมู 7 บานนาเรือง

นอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 

2,500 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)     

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 55 ~ 

~ 55 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

รอบวัดบานหินลาด หมู 

๓ บานหินลาด ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายรอบวัดบาน

หินลาด  ขนาด

กวาง 4 เมตร                

ระยะทางยาว 

270 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)        

648,000 648,000 648,000 648,000 648,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 56 ~ 

~ 56 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการกอสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนายลําพูน  วงศ

ประเทศ – หนาบาน

นายสมคิด  สุเพ็ญ หมู 

๓ บานหินลาด ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายบานนาย

ลําพูน  วงศ

ประเทศ – หนา

บานนายสมคิด  

สุเพ็ญ  ขนาด

กวาง 5 เมตร                 

ยาว 390 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)          

936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 57 ~ 

~ 57 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายสามแยกทาง

ไปบานโนนงาม – สุด

เขตตําบลนาเรือง หมู ๓ 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกทาง

ไปบานโนนงาม 

ถึง เขตบานโนน

ทรัพย ขนาด

กวาง 4 เมตร                  

ยาว 4,000 

เมตร (ราย 

ละเอียดตาม

แบบที่ ทต.    

นาเรือง กําหนด)             

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 58 ~ 

~ 58 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายซอย

เจริญสุข หมู ๓ บาน

หินลาด ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยเจริญสุข ขนาด

กวาง 3.5 เมตร  

ยาว  300 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

15 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง จากสาม

แยกหนองฮาง – 

สามแยกนานาย

ถาวร  จันทรมณี  

หมู ๓ บานหินลาด  

ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกหนอง

ฮาง – สามแยกนา

นายถาวร  จันทรมณี 

ขนาดกวาง 2.5 

เมตร  ยาว              

1,320 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 59 ~ 

~ 59 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายซอยนา

นายแสวง  สมพงษ 

หมู ๓ บานหินลาด  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี     

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยนานายแสวง  

สมพงษ ขนาด

กวาง 4 เมตร   

ยาว 190 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

17 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายจาก

สามแยกแมแวน กงใจ 

– อางเก็บนํ้าหวยหิน

ลาด หมู ๓ บานหิน

ลาด ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จากสามแยกแม

แวน กงใจ – อาง

เก็บนํ้าหวยหินลาด 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 900 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                    

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 60 ~ 

~ 60 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายหนาบานนาย

สมคิด  สุเพ็ญ – หนา

บานลําพูน  วงศประเทศ  

หมู ๓ บานหินลาด 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

หนาบานนาย

สมคิด  สุเพ็ญ – 

หนาบานลําพูน  

วงศประเทศ 

ขนาดกวาง 5 

เมตร  ยาว 238 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                      

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 61 ~ 

~ 61 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายหนองเตอะ

เลอะ – เขต/ส้ินสุด

ตําบลนาเรือง หมู ๓ 

บานหินลาด ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนหนองเตอะ

เลอะตอจากถนน 

คสล. ถึง ส้ินสุด

เขตตําบลนา

เรือง ขนาดกวาง 

5 เมตร ยาว 

250 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)            

   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 62 ~ 

~ 62 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลน หมู 3 

บานหินลาด ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล  

1. หวยหินลาด

ตอนบน (บริเวณ

นานายสังเวียน  

ออนหวาน)    

2. แบบฝาย มข.27 

ขนาดสันฝายสูง 1.50 

เมตร ผนังขางสูง 3 

เมตร กวาง 13 เมตร 

652,000 652,000 652,000 652,000 652,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100    

2. ประชาชนได

ใชประโยชน

เพิ่มขึ้นรอยละ 

30 

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

21 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลน หมู 3 

บานหินลาด ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล  

1. หวยหินลาด

ตอนกลาง (บริเวณ

นานายวิโรจน  สามสี)

2. แบบฝาย มข.27 

ขนาดสันฝายสูง 1.50 

เมตร ผนังขางสูง 3 

เมตร กวาง 13 เมตร 

652,000 652,000 652,000 652,000 652,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100    

2. ประชาชนได

ใชประโยชน

เพิ่มขึ้นรอยละ 

30 

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 63 ~ 

~ 63 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง สาย

รองงิ้ว (แยกทาง

หลวงชนบท 

2013) หมู ๔ บาน

โนนงาม เชื่อม ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(หนาบานนายอุทัย 

คําวงษา) หมู 9 

บานทุงศรีเมือง 

ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สายรองงิ้ว (แยก

ทางหลวงชนบท 

2013) หมู ๔ 

บานโนนงาม เชื่อม 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (หนาบาน

นายอุทัย คําวงษา) 

หมู 9 บานทุงศรี

เมือง ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 5,140 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง

กําหนด) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชน

พึงพอใจในการ 

สัญจรไมนอย

กวารอยละ 80 

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 64 ~ 

~ 64 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เปน

ถนนแอสฟลทติก สาย

จากสามแยกทางหลวง

ชนบท – สามแยกบาน

โนนงาม หมู ๔ บานโนน

งาม ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จากสามแยกทาง

หลวงชนบท – 

สามแยกบาน

โนนงาม ขนาด

กวาง 4 เมตร                                         

ยาว 500 เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด)                  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. ปรับปรุงได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 65 ~ 

~ 65 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม สายจาก

หนาบานนายทองกลา  

คําทองนิล - หนาบาน

นายโจม พลปญญา หมู 

๔ บานโนนงาม ตําบล

นาเรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวมเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

จากหนาบานนาย

ทองกลา  คําทอง

นิล ถึงหนาบาน

นายโจม พล

ปญญา ขนาดกวาง 

4 เมตร  ยาว 

280 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอม

ลงลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                        

672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 66 ~ 

~ 66 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม สาย

จากขางบานนาย

มนตรี  โกมาลย - 

บานนายสมบูรณ มี

ทองเหลา  หมู ๔ บาน

โนนงาม  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  

จากขางบานนาย

มนตรี  โกมาลย 

ถึง หนาบานนาย

สมบูรณ มีทอง

เหลา ขนาดกวาง 

4 เมตร   ยาว 

280 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)   

672,000 672,000 672,000 672,000 672,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 67 ~ 

~ 67 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม สาย

เหลาบักเขือ – สาม

แยกนานายสุบรรณ  

มลทินอาสน หมู ๔ 

บานโนนงาม ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยเหลาบักเขือ – 

สามแยกนานาย

สุบรรณ มนทิน

อาสน ขนาดกวาง 

4 เมตร  ยาว 

1,100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                                     

2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 68 ~ 

~ 68 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม สาย

จากสามแยกรองงิ้ว 

(จากทางหลวงชนบท) 

– สามแยกนานาง

อุบลรัตน นาหลง หมู 

๔ บานโนนงาม ตําบล

นาเรือง  อําเภอนา

เยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกรอง

งิ้ว (จากทางหลวง

ชนบท) – สาม

แยกนานางอุบล

รัตน นาหลง 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 

1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต. 

นาเรือง กําหนด)     

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 69 ~ 

~ 69 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม สาย 

หมู 4 บานโนนงาม – 

หมู 3 บานหินลาด 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สาย หมู 4 บาน

โนนงาม – หมู 3 

บานหินลาด ขนาด

กวาง 4 เมตร                        

ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต. 

นาเรือง กําหนด)      

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 70 ~ 

~ 70 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง ซอยรองงิ้ว จาก

สามแยกทางหลวง

ชนบท หมู 4 บานโนน

งาม – ซอยปรารถนา 

หมู 9 บานทุงศรีเมือง  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี     

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยรองงิ้ว จาก

สามแยกทาง

หลวงชนบท ถึง 

ซอยปรารถนา 

หมู 9 บานทุงศรี

เมือง ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 

5,140 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)      

411,600 411,600 411,600 411,600 411,600 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 71 ~ 

~ 71 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายจากหนาบาน

นายทองกลา คําทองนิล 

ถึง หนาบานนายโจม 

พลปญญา  หมู 4 บาน

โนนงาม ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากหนาบาน

นายทองกลา คํา

ทองนิล ถึง หนา

บานนายโจม พล

ปญญา ขนาด

กวาง 4 เมตร    

ยาว 280 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)       

22,400 22,400 22,400 22,400 22,400  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 72 ~ 

~ 72 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายจากหนาบาน

นายมนตรี  โกมาลย ถึง 

หนาบานนายสมบูรณ  

มีทองเหลา หมู 4 บาน

โนนงาม ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี     

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากหนาบาน

นายมนตรี  โก

มาลย ถึง หนา

บานนายสมบูรณ  

มีทองเหลา 

ขนาด กวาง 4 

เมตร ยาว 280 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)       

22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 1. ปรับปรุงได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 73 ~ 

~ 73 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายจากหนา 

ศพด.บานโนนงาม ถึง 

หนาสามแยกโนนผักกะ

หยา หมู 4 บานโนนงาม 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี                                                             

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากหนา ศพด.

บานโนนงาม ถึง 

หนาสามแยก

โนนผักกะหยา 

ขนาดกวาง 5 

เมตร  ยาว 

2,330 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)       

233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 74 ~ 

~ 74 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยสีชมพู  

หมู 4 บานโนนงาม 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยสีชมพู 

ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 

1,660 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)        

99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

34 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยหนอง

แคน หมู 4 บานโนน

งาม ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยหนองแคน 

ขนาดกวาง 3 

เมตร  ยาว 

1,000 เมตร 

(ราย ละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)      

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 75 ~ 

~ 75 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยหนอง

แวง หมู 4 บานโนนงาม  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยหนองแวง 

ขนาดกวาง 3 

เมตร  ยาว 800 

เมตร (ราย 

ละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                                                  

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

36 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยพระพุทธ

บาท หมู 4 บานโนน

งาม  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยพระพุทธ

บาท ขนาดกวาง 

3 เมตร  ยาว 

700 เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)    

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 76 ~ 

~ 76 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายหนาบานนาย

สุดตา โลหา ถึง ซอยขาง

วัด  หมู 4 บานโนนงาม 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากหนาบาน

นายสุดตา โลหา 

ถึง ซอยขางวัด 

ขนาดกวาง 3 

เมตร  ยาว  

550 เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)    

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 77 ~ 

~ 77 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยเหลาบัก

เขือ – สามแยกนานาย

สุบรรณ มนทินอาสน  

หมู 4 บานโนนงาม 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยเหลาบักเขือ 

– สามแยกนา

นายสุบรรณ 

มนทินอาสน 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 

1,100 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)      

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 78 ~ 

~ 78 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยหนองไผ 

หมู 4 บานโนนงาม  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยหนองไผ 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 

1,750 เมตร 

(ราย ละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)     

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

40 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยรมเย็น – 

หนองชุม หมู 4 บาน

โนนงาม  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยรมเย็น – 

หนองชุม ขนาด

กวาง 3 เมตร               

ยาว 800 เมตร 

(ราย ละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)      

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 79 ~ 

~ 79 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายซอย

ฟารมปลา  หมู 4 

บานโนนงาม ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยฟารมปลา 

ขนาดกวาง 3 

เมตร  ยาว 

1,400 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                                   

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

42 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายสาม

แยกนานางอุบลรัตน 

นาหลง – โนนคอหมู 

4 บานโนนงาม  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกนา

นางอุบลรัตน  

นาหลง – โนนคอ 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 2,000 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)        

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 80 ~ 

~ 80 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายหมู 4 

บานโนนงาม –หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี 

ขนาด   

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

สายหมู 4 บานโนน

งาม –หมู 3 บานหิน

ลาด  ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,400 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                                                      

448,000 448,000 448,000 448,000 448,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

44 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายบาน

พิทักษ โพธ์ิขาว –บาน

นายสํารอง อินเลิศ 

หมู 4 บานโนนงาม  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

สายบานพิทักษ โพธ์ิ

ขาว –บานนาย

สํารอง อินเลิศ  

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                                      

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 81 ~ 

~ 81 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางฝาย

นํ้าลน หมู 4 บานโนน

งาม ตําบลนาเรือง 

อําเภอ นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล  

1. รองขวาง (บริเวณ

นานายที  โพธ์ิขาว)         

2. แบบฝาย มข.27 

ขนาดสันฝายสูง 

1.50 เมตร ผนังขาง

สูง 3 เมตร กวาง 

13 เมตร 

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100         

2. ประชาชนได

ใชประโยชน

เพิ่มขึ้นรอยละ 

30  

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 82 ~ 

~ 82 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายจากสามแยกคุม

โนนสวาง ถึง ทางโคง

ไปหนองสา หมู ๕ 

บานหนองกระบือ 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกคุม

โนนสวาง ถึง ทาง

โคงไปหนองสา 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,100 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร 

(ราย ละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                     

2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 83 ~ 

~ 83 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม สาย

จากสามแยกศรีสวาง

ฟารม ถึง ส่ีแยกศรี

สวางฟารม หมู ๕ 

บานหนองกระบือ 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกศรี

สวางฟารม ถึง ส่ี

แยกศรีสวางฟารม 

ขนาด กวาง 4 

เมตร  ยาว 550 

เมตร หนา 0.15 

เมตร  พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร 

(ราย ละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                                       

1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 84 ~ 

~ 84 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการซอมแซมถนน

ลงหนิลูกรัง สายจาก

สามแยกหนองแวง - นา

นางละมัย พรมเสมอ 

หมู ๕ บานหนองกระบือ 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จากสามแยก

หนองแวง ถึง นา

นางละมัย พรม

เสมอ  ขนาด

กวาง 2.5 เมตร          

ยาว 1,090 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)           

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 85 ~ 

~ 85 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการซอมแซม

ถนนลงหิน ลูกรัง 

สายทางไปหวยจาน  

หมู ๕ บานหนอง

กระบือ  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนทางไปหวยจาน 

ขนาดกวาง 3 เมตร  

ยาว 500 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                                          

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

50 โครงการซอมแซม

ถนนลงหินลูกรัง 

สายบานนายสังวาล 

แมนสุข หมู ๕ บาน

หนองกระบือ  

ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนบานนายสังวาลย 

แมนสุข – สามแยก

ศรีสวางฟารม ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                                  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 86 ~ 

~ 86 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการซอมแซมถนน

ลงหิน สายจากสามแยก

ถนนคอนกรีต (คุมศรี

รัตน ทอง) ถึง สามแยก

โชคอํานวย ลูกรัง หมู ๕ 

บานหนองกระบือ ตําบล

นาเรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จากสามแยก

ถนนคอนกรีต 

(คุมศรีรัตนทอง) 

ถึง สามแยกโชค

อํานวย ขนาด

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,048 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)              

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 87 ~ 

~ 87 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการซอมแซมถนน

ลงหิน สายลูกรัง จาก

สามแยกศรีสวางฟารม 

ถึง สามแยกหินลาด

หนองเตอะเลอะ  (นา

นายสมร จันทรพา)หมู 

๕ บานหนองกระบือ 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี                         

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกศรี

สวางฟารม ถึง 

สามแยกหินลาด

หนองเตอะเลอะ  

(นานายสมร 

จันทรพา) ขนาด

กวาง 4 เมตร          

ยาว 2,285 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)               

182,800 182,800 182,800 182,800 182,800  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 88 ~ 

~ 88 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายจาก

สามแยกศรีรัตนทอง/

โชคอํานวย (นานาง

ปวีณา ถึง ส่ีแยกศรีสวาง

ฟารม หมู ๕ บานหนอง

กระบือ  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกศรี

รัตนทอง/โชค

อํานวย (นานาง

ปวีณา ถึง ส่ีแยก

ศรีสวางฟารม            

ขนาดกวาง 2.5 

เมตร ยาว 390 

เมตร 

(รายละเอียด 

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)               

31,200 31,200 31,200 31,200 31,200  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 89 ~ 

~ 89 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายหนา

บานนายสังวาล แมนสุข 

ถึง สามแยกนานาย

ประวัติ จันเทพ  หมู ๕ 

บานหนองกระบือ  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสนหนาบาน

นายสังวาล แมน

สุข ถึง สามแยก

นานายประวัติ 

จันเทพ ขนาด

กวาง 4 เมตร             

ยาว 1,300

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                

104,000 104,000 104,000 104,000 104,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพงึ

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 90 ~ 

~ 90 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการซอมแซมถนน

ลงหนิลูกรัง สายซอย

หนองเมย หมู ๕ บาน

หนองกระบือ ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยหนองเมย 

ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 

1,200 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 91 ~ 

~ 91 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนาบานนายสงวน  

สายคํา ถึง ลําโดมใหญ 

สายหมู ๖ บานแกงยาง 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากหนาบาน

นายสงวน  สาย

คํา ถึง ลําโดม

ใหญ ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 

726 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                   

1,742,000 1,742,000 1,742,000 1,742,000 1,742,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 92 ~ 

~ 92 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายจากสามแยกบาน

นายอุดร โคตรสา ถึง 

สามแยกบานสมควร  

ประกอบแกว   หมู ๖ 

บานแกงยาง ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสนจากสามแยก

บานนายอุดร 

โคตรสา ถึง สาม

แยกบานนาย

สมควร  ประกอบ

แกว ขนาดกวาง 4 

เมตร   ยาว 135 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                     

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 93 ~ 

~ 93 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสามแยกวัดบาน

แกงยาง – สามแยก

บานนางสุบรร สําแดง

ไฟ  หมู ๖ บานแกง

ยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายสามแยกวัด

บานแกงยาง – 

สามแยกบานนาง

สุบรร สําแดงไฟ 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว  697 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                       

1,672,000 1,672,000 1,672,000 1,672,000 1,672,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 94 ~ 

~ 94 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายจากสามแยก 

ศพด.บานแกงยาง – ส่ี

แยกบานนางบุญเลิศ 

ชุมนวล หมู ๖ บาน

แกงยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยก 

ศพด.บานแกงยาง 

– ส่ีแยกบานนาง

บุญเลิศ ชุมนวล  

ขนาดกวาง 4 

เมตร   ยาว 190 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร  

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                        

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 95 ~ 

~ 95 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุต สาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายส่ีแยกขางนาย

มนตรี  ประคําทอง – 

สามแยกบานนายอุดร 

โคตรสา หมู ๖ บาน

แกงยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายส่ีแยกขางนาย

มนตรี  ประคําทอง 

– สามแยกบาน

นายอุดร โคตรสา

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 119 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร   

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                          

285,600 285,600 285,600 285,600 285,600  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 96 ~ 

~ 96 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสามแยกทางไป

บานโนนแดง – โนน

บาก หมู ๖ บานแกง

ยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายสามแยกทาง

ไปบานโนนแดง – 

โนนบาก ขนาด

กวาง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 

เมตร   

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                          

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 97 ~ 

~ 97 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายส่ีแยกประตูโขงวัด

บานแกงยาง – 

สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ทางไปบานคํา

นาแซง) หมู ๖ บาน

แกงยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายส่ีแยกประตู

โขงวัดบานแกงยาง 

– สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ทางไป

บานคํานาแซง) 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 900 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร   

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                          

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 98 ~ 

~ 98 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายสาม

แยกนานางบุญตา  

กุหลาบ – สามแยกโนน

สะแบง หมู ๖ บานแกง

ยาง  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกนา

นางบุญตา  

กุหลาบ ถึง สาม

แยกโนนสะแบง 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 

1,250 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                         

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 99 ~ 

~ 99 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายสาม

แยก ศพด.บานแกงยาง 

– ส่ีแยกบานนางบุญเลิศ 

ชุมนวล หมู ๖ บานแกง

ยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สามแยก ศพด.

บานแกงยาง – ส่ี

แยกบานนางบุญ

เลิศ ชุมนวล  

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 190 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                          

15,200 15,200 15,200 15,200 15,200  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพยสิน

มากขึ้น  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 100 ~ 

~ 100 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายสาม

แยกโนนบาก – ส่ีแยก

โนนสะแบง หมู ๖ บาน

แกงยาง  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สามแยกโนน

บาก – ส่ีแยก

โนนสะแบง 

ขนาดกวาง 3.5 

เมตร  ยาว 730 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                           

51,100 51,100 51,100 51,100 51,100  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 101 ~ 

~ 101 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายแยก

หนาวัดบานแกงยาง ถึง 

ลําหวยยาง (สะพาน 

คสล. ทางไปบานคํานา

แซง)  หมู ๖ บานแกง

ยาง  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากแยกหนาวัด

บานแกงยาง ถึง 

ลําหวยยาง (ทาง

ไปบานคํานา

แซง)  ขนาด

กวาง 4 เมตร 

ยาว 830 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                          

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 102 ~ 

~ 102 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายสาม

แยกบานนายมนต สาย

คํา – หวยเม็ก หมู ๖ 

บานแกงยางตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยก

บานนายมนต 

สายคํา – หวย

เม็ก  ขนาดกวาง 

3 เมตร  ยาว 

540 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                           

43,200 43,200 43,200 43,200 43,200  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 103 ~ 

~ 103 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายจาก

หนาบานนายสงวน  

สายคํา - ลําโดมใหญ 

หมู ๖ บานแกงยาง 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จากหนาบาน

นายสงวน  สาย

คํา - ลําโดมใหญ  

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 726 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                             

58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 104 ~ 

~ 104 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายนานาง

สุวรรณี ศรีสะอาด ถึง 

หวยไผ หมู ๖ บานแกง

ยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากนานาง

สุวรรณี ศรี

สะอาด ถึง หวย

ไผ ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 

1,062 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                              

84,960 84,960 84,960 84,960 84,960  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 105 ~ 

~ 105 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรงั สายสาม

แยกทางไปบานนาจาน 

ถึง โนนบาก หมู ๖ บาน

แกงยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยกทาง

ไปบานนาจาน 

ถึง โนนบาก 

ขนาดกวาง 3.5 

เมตร ยาว 500

และ กวาง 2.5 

เมตร ยาว 500 

เมตร รวม 

1,000 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรืองกําหนด)                             

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 106 ~ 

~ 106 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายสามนา

นางบุญตา  กุหลาบ – ส่ี

แยกดงคําใหญ หมู ๖ 

บานแกงยาง  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามนานาง

บุญตา  กุหลาบ 

– ส่ีแยกดงคํา

ใหญ  ขนาด

กวาง 4 เมตร         

ยาว 2,100 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                              

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 107 ~ 

~107 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการกอสรางสะพาน

ทอลอดเหล่ียม สายฮอง

คําใหญ หมู ๖ บานแกง

ยาง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สะพานทอลอด

เหล่ียมฮองคํา

ใหญ กวาง 5 

เมตร ยาว 4 

เมตร สูง 2.10 

เมตร (ราย 

ละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)        

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 108 ~ 

~ 108 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลน หมู 6 

บานแกงยาง ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล 

หวยยางตอนบน (แกง

ขี้ลิง บริเวณนานายวิ

รัตน  ชุมนวล) แบบ

ฝาย มข.27 ขนาดสัน

ฝายสูง 1.50 เมตร 

ผนังขางสูง 3 เมตร 

กวาง 13 เมตร 

652,000 652,000 652,000 652,000 652,000  1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100     

2. ประชาชนไดใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

รอยละ 30   

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

74 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลน หมู 6 

บานแกงยาง  ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล 

หวยยางตอนลาง 

บริเวณนานายหนูนิล  

ประกอบแกว) แบบ

ฝาย มข.27 ขนาดสัน

ฝายสูง 1.50 เมตร 

ผนังขางสูง 3 เมตร 

กวาง 13 เมตร 

652,000 652,000 652,000 652,000 652,000  1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100    

2. ประชาชนไดใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

รอยละ 30   

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตรใน

ฤดูแลง               

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 109 ~ 

~ 109 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลน หมู 6 

บานแกงยาง 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย 

จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลง

กักเก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรม

นอกฤดูกาล 

หวยเม็ก (บริเวณนา

นายสมคิด  ทะนาน

คํา) แบบฝาย มข.27 

ขนาดสันฝายสูง 1.50 

เมตร ผนังขางสูง 3 

เมตร กวาง 13 เมตร 

652,000 652,000 652,000 652,000 652,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100   

2. ประชาชนได

ใชประโยชน

เพิ่มขึ้นรอยละ 

30   

1. ประชาชนมีนํ้าใช

ทําการเกษตรในฤดู

แลง                

2. ประชาชนมีรายได

จากการทําเกษตรใน

ฤดูแลงเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

76 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายเสนตรง

ขาม รพ.สต.นาเรือง 

หมู 7 บานนาเรือง

นอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพ่ือใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

เสนตรงขาม รพ.สต.นา

เรือง ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามแบบท่ี 

ทต.นาเรือง กําหนด)                                

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทางสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินมากข้ึน   

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 110 ~ 

~ 110 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เปน

ถนนแอสฟลทติก สาย

จากสามแยก รพ.สต.นา

เรือง หมู 7 บานนาเรือง

นอยตําบลนาเรือง – 

สามแยกบานนายลําพูน  

วงศประเทศ   หมู 3 

บานหินลาด ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากสามแยก 

รพ.สต.นาเรือง 

หมู 7 บานนา

เรืองนอย– สาม

แยกบานนาย

ลําพูน  วงศ

ประเทศ หมู 3

บานหินลาด 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 

2,500 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 111 ~ 

~ 111 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยขางวัดปานาเรือง 

ถึง นานายประกาย พา

มาดี  หมู 7 บานนา

เรืองนอยตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยขางวัดปานา

เรือง ถึง นานาย

ประกาย พามาดี 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 765 

เมตร  หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 112 ~ 

~ 112 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายซอยโนนปายาง – 

อางเก็บนํ้าหวยหินลาด 

หมู 7 บานนาเรืองนอย 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยโนนปายาง 

– อางเก็บนํ้า

หวยหินลาด

ขนาดกวาง 3.5 

เมตร ยาว 

1,820 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                  

7,644,000 7,644,000 7,644,000 7,644,000 7,644,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 113 ~ 

~ 113 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนาบานนางคํามวล ศิริ

คํา – บานนายบุญธรรม 

วรรณทวี หมู 7 บานนา

เรืองนอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

สายหนาบาน

นางคํามวล ศิริ

คํา – บานนาย

บุญธรรม วรรณ

ทวี ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)          

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 114 ~ 

~ 114 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายซอย

รองโกย จากถนน คสล. 

– สามแยกหินลาดโนน

งาม หมู ๗ บานนาเรือง

นอย  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ซอยรองโกย 

จากถนน คสล. 

มี 2 ชวง ชวงที่ 

1 จากถนนคสล. 

– ทอลอดเหล่ียม 

กวาง 3 เมตร 

ชวงที่ 2 จากทอ

ลอดเหล่ียม – 

สามแยกหินลาด

โนนงาม ขนาด

กวาง 2.5 เมตร   

ยาว 2,000 

เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 115 ~ 

~ 115 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายซอยนา

นายวรรณา แสงอ้ือ ตอ

จากถนน คสล. – สาม

แยกมออีแดง หมู ๗ 

บานนาเรืองนอย  ตําบล

นาเรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยนานาย

วรรณา แสงอ้ือ 

ตอจากถนน 

คสล. – สามแยก

มออีแดง ขนาด

กวาง 4 เมตร 

ยาว 580 เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                     

46,400 46,400 46,400 46,400 46,400  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 116 ~ 

~ 116 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการซอมแซม

ถนนลงหินลูกรัง สาย

ซอยขางวัดปาบานนา

เรือง – นานาย

ประกาย พามาดี หมู 

๗ บานนาเรืองนอย 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยขางวัดปาบาน

นาเรือง – นานาย

ประกาย พามาดี 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 900 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                                 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

84 โครงการซอมแซม

ถนนลงหินลูกรัง สาย

ดอนเจาปู หมู 7 บาน

นาเรืองนอย ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสนดอนเจาปู 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 800 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                                    

64,000 64,000 64,000 64,000 64,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 117 ~ 

~ 117 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายซอย

โนนปายาง – อางเก็บ

นํ้าหวยหินลาด  หมู ๗ 

บานนาเรืองนอย  ตําบล

นาเรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยโนนปายาง 

– อางเก็บนํ้า

หวยหินลาด 

ขนาดกวาง 3.5 

เมตร ยาว 

1,820 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                    

127,400 127,400 127,400 127,400 127,400  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 118 ~ 

~ 118 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการซอมแซมถนน

ลงหินลูกรัง สายหนา

บานนางเตือนใจ  บุญ

สุภาพ – สามแยกนา

นายสุบรรณ มนทิน

อาสน หมู 7 บานนา

เรืองนอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

จากหนาบาน

นางเตือนใจ บุญ

สุภาพ – สาม

แยกนานาย

สุบรรณ มนทิน

อาสน ขนาด

กวาง 4 เมตร  

ยาว 1,700 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                    

136,000 136,000 136,000 136,000 136,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 119 ~ 

~ 119 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายดานหลังวัดบาน

หินลาด – สถานที่

ทองเที่ยวแกงใหญ 

(ทุงหม่ืน) หมู 8 บาน

หินลาดนอย ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนดานหลังวัด

บานหินลาด – 

สถานที่ทองเที่ยว

แกงใหญ (ทุงหม่ืน) 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 2,600 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 120 ~ 

~ 120 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทาเกวียน (ลําโดม

ใหญ)  หมู 8 บานหิน

ลาดนอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนทางไปทา

เกวียน (ลําโดม

ใหญ) ขนาด

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 121 ~ 

~ 121 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายปาชา หมู 8 บาน

หินลาดนอย ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนทางไปปาชา 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงไหลทาง

ขางละ 0.50 

เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด) 

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 122 ~ 

~ 122 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายทางไปปาชา 

หมู 8 บานหินลาดนอย  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

บานหินลาดนอย 

ถึง ปาชา ขนาด

กวาง 4 เมตร          

ยาว 600 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)  

55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

91 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายทางไปทุง

หม่ืน หมู 8 บานหินลาด

นอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

บานหินลาดนอย 

ถึง ทุงหม่ืน 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 

2,600  เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 123 ~ 

~ 123 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายทาง

ไปหนองหัวลิง หมู 

8 บานหินลาดนอย 

ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

บานหินลาดนอย ถึง 

หนองหัวลิง ขนาด

กวาง 3.5 เมตร  

ยาว 1,400 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)     

98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

93 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายไปทา

เกวียน (ลําโดมใหญ) 

หมู 8 บานหินลาด

นอย ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนทางไปทาเกวียน 

(ลําโดมใหญ) ขนาด

กวาง 5 เมตร                   

ยาว 1,000 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)      

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 124 ~ 

~ 124 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายไปหนองเมย 

หมู 8 บานหินลาดนอย 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

เสนทางไปหนอง

เมย  ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)      

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

95 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายซอยรมเกลา 

หมู 8 บานหินลาดนอย 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

ซอยรมเกลา 

ขนาดกวาง 3.5 

เมตร  ยาว 800 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)       

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000  1ซอมแซมไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 125 ~ 

~ 125 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหล่ียมหวยไขนุน 

หมู 8 บานหินลาด

นอย  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน   

ทอลอดเหล่ียม

หวยไขนุน ขนาด

กวาง 5 เมตร 

ยาว 5 เมตร สูง 

2 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                            

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

97 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสามแยกนานายอุดร 

นงนุช - สี่แยกบานนาย

สมบูรณ โลมาสืบ หมู 9 

บานทุงศรีเมือง ตําบล

นาเรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน    

ขนาดกวาง 4 เมตร  

ยาว 110 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 

เมตร(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นาเรือง 

กําหนด)      

264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

~ 126 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 126 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนานางหนูกลม    

ตะรินันต – สามแยกนา

นายสายทอง ศรีพันธ 

หมู 9 บานทุงศรีเมือง 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน    

จากนานางหนู

กลม ตะรินันต – 

สามแยกนานาย

สายทอง ศรีพันธ 

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 474 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด)   

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 127 ~ 

~ 127 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสามแยกนานาย

เผดิมชัย ชวดทอง – 

สามแยกนานาย

สุบรรณ  มลทินอาสน 

หมู 9 บานทุงศรีเมือง 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน     

จากสามแยกนา

นายเผดิมชัย ชวด

ทอง – สามแยก

นานายสุบรรณ  

มลทินอาสน 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,600 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดตามที่ 

ทต.นาเรือง 

กําหนด)         

3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 128 ~ 

~ 128 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนานางคําพันธ 

คําม่ัน – สามแยกนา 

นางกอง ไชยรัตน หมู 

9 บานทุงศรีเมือง  

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน      

จากนานางคําพันธ 

คําม่ัน – สามแยก

นานางกอง ไชย

รัตน ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 

1,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 

เมตร(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นา

เรือง กําหนด)            

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอย

กวารอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 129 ~ 

~ 129 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานนายสม  พล

ปญญา – บานนางบุญ 

พลปญญา หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน      

สายบานนายสม  

พลปญญา – บาน

นางบุญ พลปญญา  

ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 80 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดตามที่ 

ทต. นาเรือง 

กําหนด)             

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 130 ~ 

~ 130 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายนานางหนู

กลม ตะรินันต ถึง สาม

แยกนานายสายทอง ศรี

พันธ หมู 9 บานทุงศรี

เมือง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน      

จากนานางหนู

กลม ตะรินันต 

ถึง สามแยกนา

นายสายทอง ศรี

พันธ  ขนาด

กวาง 4 เมตร        

ยาว 474 เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นา

เรือง กําหนด)        

37,920 37,920 37,920 37,920 37,920  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 131 ~ 

~ 131 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายส่ีแยกนานาย

ทองหลอ บุราไกร ถึง 

เขตตําบลปาโมง (เลิง

โดน) หมู 9 บานทุงศรี

เมือง  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน       

จากส่ีแยกนา

นายทองหลอ บุ

ราไกร ถึง เขต

ตําบลปาโมง 

(เลิงโดน) ขนาด

กวาง 4  เมตร         

ยาว 2,800 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด)   

224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 132 ~ 

~ 132 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายสามแยกนา

นาง กอง ไชยรัตน – 

สามแยกนานายหา บุญ

เลียง หมู 9 บานทุงศรี

เมือง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน        

จากสามแยก

นานางกอง ไชย

รัตน – สามแยก

นานายหา บุญ

เลียง ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 

600 เมตร  

(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นา

เรือง กําหนด)        

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 133 ~ 

~ 133 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายสามแยกนา

นายสนธ์ิ  วรรณทวี ถึง 

หนองบก (นานายวิชัย 

สมพงษ)หมู 9 บานทุง

ศรีเมือง ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน         

จากสามแยกนา

นายสนธ์ิ  วรรณ

ทวี ถึง หนองบก 

(นานายวิชัย 

สมพงษ)  ขนาด

กวาง 3.5 เมตร 

ยาว 2,250

เมตร  

(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นา

เรือง กําหนด)        

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 134 ~ 

~ 134 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายสามแยกนา

นายเผดิมชัย ชวดทอง – 

สามแยกนานายสุบรรณ 

มลทินอาสน หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจรไป- 

มาสะดวก รวมเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน          

จากสามแยกนา

นายเผดิมชัย  

ชวดทอง - สาม

แยกนานาย

สุบรรณ มนทิน

อาสน  ขนาด

กวาง 4 เมตร       

ยาว 1,600

เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นา

เรือง กําหนด)        

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 135 ~ 

~ 135 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายนานางคํา

พันธ คําม่ัน ถึง สาม

แยกนานางกอง ไชย

รัตน หมู 9 บานทุงศรี

เมือง  ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชน

ใชสัญจรไปมา

สะดวก  

เสนจากนานาง

คําพันธ คําม่ัน 

ถึง สามแยก

นานางกอง  ไชย

รัตน  ขนาด

กวาง 4 เมตร        

ยาว 1,800

เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด)   

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 136 ~ 

~ 136 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานนายสม 

พลปญญา – บานนาง

บุญ  พันธนู หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง  ตําบลนา

เรือง  อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชน

ใชสัญจรไปมา

สะดวก  

สายบานนายสม 

พลปญญา – 

บานนางบุญ  

พันธนู  ขนาด

กวาง 3 เมตร        

ยาว 80 เมตร  

(รายละเอียด

ตามที่ ทต. นา

เรือง กําหนด)        

19,200 19,200 19,200 19,200 19,200  1. ซอมแซมได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชนพึง

พอใจในการ 

สัญจรไมนอยกวา

รอยละ 80   

ประชาชนเดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น   

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 137 ~ 

~ 137 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู 1 บาน

นาเรือง ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี 

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 1 บานนา

เรือง จํานวน 1 

แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

110 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดเล็ก หมู 2 บาน

มวงคํา ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 2 บานมวง

คํา จํานวน 1 

แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง  

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 138 ~ 

~ 138 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ หมู 3 บาน

หินลาด 

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 3 บานหิน

ลาด จํานวน 1 

แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

112 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ หมู 4 บาน

โนนงาม  

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 4 บานโนน

งาม จํานวน 1 

แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 139 ~ 

~ 139 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก  
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ หมู 5 บาน

หนองกระบือ 

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 5 บาน

หนองกระบือ 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

114 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู 6 บาน

แกงยาง  

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 6 บานแกง

ยาง จํานวน 1 

แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

ทต.นาเรือง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 140 ~ 

~ 140 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก  
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

115 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ หมู 7 บาน

นาเรืองนอย 

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 7 บานนา

เรืองนอย 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

116 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ หมู 8 บาน

หินลาดนอย  

เพื่อใหราษฎรมีนํ้า

ใชบริโภค  อุปโภค 

เพียงพอ 

หมู 8 บานหิน

ลาดนอย 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ กรม

ทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 141 ~ 

~ 141 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 กอสรางระบบประปา

หมูบานแบบบาดาล

ขนาดใหญ หมู 9 

บานทุงศรีเมือง 

เพื่อใหราษฎรมี

นํ้าใชบริโภค  

อุปโภค เพียงพอ 

หมู 9 บานทุงศรี

เมือง จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดตามที่ 

กรมทรัพยากรนํ้า

กําหนด) 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000  ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค

รอยละ 90  

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

118 จัดซ้ือเครื่องหาพิกัด

สัญญาณดาวเทียม

แบบพกพา 

เพื่อใหเจาหนาที่

มีเครื่องมือใน

การปฏิบัติหนาที่

บริการ

ประชาชน 

เครื่องหาพิกัด

สัญญาณดาวเทียม

แบบพกพา จํานวน 

2 เครื่อง 

(รายละเอียดตาม

บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ 

ธันวาคม 2563)  

- 24,500 - 24,500 - 1. เครื่องหาพิกัด

สัญญาณ

ดาวเทียมแบบ

พกพา จํานวน 2 

เครื่อง 

2. 2. ประชาชน

พอใจ ไมนอย

กวารอย 60  

ประชาชนไดรับ

บริการรวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 142 ~ 

~ 142 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตเทศบาลนา

เรือง 

 

เพื่อปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัย 

และสงเสริมตอ

การเรียนรู 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 4 แหง 

 

70,000  

 

70,000  

 

70,000  

 

70,000  

 

70,000  

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงมี

ความปลอดภัย 

และสงเสริมตอ

การเรียนเพิ่มขึ้น

รอยละ 60    

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กปลอดภัย และ

สงเสริมการเรียนรู 

 

กองการศึกษา 

 

120 โครงการกอสรางปอม

ยามศูนยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

เพื่อใหอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน มีสถานที่

เขาเวรบริการ

ประชาชน 

ปอมยามศูนย     

อปพร. จํานวน 

1 แหง 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100 

2. ประชาชน

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ประชาชนมีนํ้า

สะอาดดื่ม 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 143 ~ 

~ 143 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 กอสรางระบบประปา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

นาเรือง 

เพื่อใหครูและ

นักเรียนไดมีนํ้าใช

บริโภค อุปโภค 

เพียงพอ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานนาเรือง 

จํานวน 1 แหง

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.     

นาเรือง กําหนด)  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูและนักเรียนมี

นํ้าอุปโภค  

บริโภครอยละ 

90  

ครูและนักเรียนมี

นํ้าอุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง  

กองชาง 

122 โครงการปรับปรุงที่

แปรงฟนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนาเรือง  

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีสถานที่

แปรงฟนที่

เพียงพอ  

สถานที่แปรงฟน

ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กนาเรืองมี

จํานวนที่มากขึ้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานที่แปรงฟน

ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนา

เรืองมีจํานวน

มากขึ้น   

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสถานที่

แปรงฟน สะอาด 

เพียงพอกับ

จํานวนเด็ก  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

123 โครงการกอสรางรั้ว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หินลาด  

เพื่อสรางความ

ปลอดภัยใหกับ

เด็ก  

รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัย 

ไดมาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.รั้วของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยตาม

มาตรฐาน 

2. เด็ก และ

ผูปกครองมีความพงึ

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 60 

รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

มีความ

ปลอดภัย  

กองการศึกษา 

124 โครงการทาสีรั้ว และ

ปรับปรุงปายชื่อศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานโนน

งาม 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

สวยงาม สะอาด 

สงเสริมการเรียนรู

ของเด็ก 

รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

การปรับปรุง

แกไขใหสวยงาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รั้วของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความ

สวยงาม สะอาด            

2.เด็ก และ

ผูปกครองมีความพงึ

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 60 

รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

มีความ

สวยงาม 

สะอาด 

สงเสริมการ

เรียนรูของเด็ก 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

~ 145 ~ 

~ 145 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการปรับปรุงที่

แปรงฟนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหินลาด 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีสถานที่

แปรงฟนที่

เพียงพอ  

สถานที่แปรงฟน

ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กหินลาดมี

จํานวนที่มากขึ้น  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  สถานที่แปรงฟนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดมีจํานวน

มากขึ้น 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมี

สถานที่แปรง

ฟน สะอาด 

เพียงพอกับ

จํานวนเด็ก 

กองการศึกษา 

126 โครงการทาสีรั้ว และ

ปรับปรุงปายชื่อศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานบาน

แกงยาง 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

สวยงาม สะอาด 

สงเสริมการเรียนรู

ของเด็ก 

รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

การปรับปรุง

แกไขใหสวยงาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความสวยงาม 

สะอาด 

2. เด็ก และ

ผูปกครองมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 60 

รั้วของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

มีความ

สวยงาม 

สะอาด 

สงเสริมการ

เรียนรูของเด็ก 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 146 ~ 

~ 146 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 จัดซ้ือเครื่องตบดิน เพื่อใหเจาหนาที่มี

อุปกรณในการ

ซอมถนน 

เครื่องตบดิน

จํานวน 3 เครื่อง 

(รายละเอียด

ตามบัญชีราคา

มาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ 

ธันวาคม 

2563) 

42,000 21,000 - 21,000 - 1. เครื่องตบดิน

จํานวน 3 เครื่อง 

สามารถใชงานได 

2. ประชาชนพอใจ 

ไมนอยกวารอย 70 

ประชาชนได

ใชถนนสะดวก

มากขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 147 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128 โครงการลานคอนกรีต

เสริมเหล็กตลาด

เทศบาลตําบลนาเรือง 

หมู 7 บานนาเรืองนอย  

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการจําหนาย

สินคาและปองกัน

นํ้าทวมขังบริเวณ

ตลาด 

 

 

เทลานคอนกรีต

เสริมเหล็กหนา 

0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม

นอยกวา 

1,344 ตาราง

เมตร (รูปแบบ

และรายละเอียด

ตามที่ เทศบาล

ตําบลนาเรือง 

กําหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000  800,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชนพึง

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

จําหนายสินคา

และปองกันนํ้า

ทวมขังบริเวณ

ตลาด  

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 148 ~ 

~ 148 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 โครงการกอสราง

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก หมู 4 บานโนน

งาม ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

1. เพื่อใหมี

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ได

มาตรฐาน 

2. เพื่อใหเด็ก

นักเรียนไดรับ

ความสะดวก ใน

การเรียน 

 

 

กอสรางอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดไมเกิน 50 

คน (สถ.ศพด.1)

แบบไมตอกเสาเข็ม

จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย) 

1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ผูปกครองพึง

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

1. มีอาคาร

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ได

มาตรฐาน 

2. เด็ก

นักเรียนไดรับ

ความสะดวก 

ในการเรียนรู 

 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 149 ~ 

~ 149 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมู 6 

บานแกงยาง ตําบล 

นาเรือง อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

 

1. เพื่อใหมี

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ได

มาตรฐาน 

2. เพื่อใหเด็ก

นักเรียนไดรับ

ความสะดวก ใน

การเรียน 

 

 

กอสรางอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดไมเกิน 50 

คน (สถ.ศพด.1)

แบบไมตอกเสาเข็ม

จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย) 

1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ผูปกครองพึง

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

1. มีอาคาร

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ได

มาตรฐาน 

2. เด็ก

นักเรียนไดรับ

ความสะดวก 

ในการเรียนรู 

 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 150 ~ 

~ 150 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 โครงการกอสรางศูนย

ผูสูงอายุและคนพิการ

ประจําเทศบาลตําบล

นาเรือง 

เพื่อใหผูสูงอายุ

และคนพิการ มี

สถานที่ทํา

กิจกรรมรวมกัน 

ศูนยผูสูงอายุและ

คนพิการ จํานวน 1 

แหง (รายละเอียด

ตามแบบที่เทศบาล

ตําบลนาเรือง

กําหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ผูสูงอายุและคน

พิการ พอใจรอยละ 

80 

ผูสูงอายุและ

คนพิการ มี

สถานที่ทํา

กิจกรรม

รวมกัน  

กองชาง 

132 โครงการกอสรางโรง

ฆาสัตว 

เพื่อใหมีโรงฆา

สัตวที่สะอาด ถูก

สุขอนามัย 

โรงฆาสัตวจํานวน 

1 แหง 

(รายละเอียดตาม

แบบกรมปศุสัตว 

กําหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชนมี

ความ พอใจรอยละ 

80 

เทศบาล

ตําบลนาเรือง

มีโรงฆาสัตวที่

สะอาด ถูก

สุขอนามัย 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 151 ~ 

~ 151 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการกอสรางโดม

พรอมเครื่องออกกําลัง

กาย 

เพื่อใหสงเสริมให

ประชาชนออก

กําลังกาย 

โดมพรอมเครื่อง

ออกกําลังกาย 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง

กําหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชนพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 

80 

ประชาชน

สนใจและ

ออกกําลังกาย

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

134 โครงการกอสราง

ตลาดสดประจํา

เทศบาลตําบลนาเรือง 

เพื่อใหประชาชน

ในเขตตําบลและ

พื้นที่ใกลเคียง มี

สถานที่จําหนาย

สินคา 

อาคารตลาดสด 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดตามที่

เทศบาลตําบลนา

เรืองกําหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชนมี

ความ พอใจรอยละ 

80  

ประชาชนมี

สถานที่

จําหนาย

สินคา 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 152 ~ 

~ 152 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 โครงการปรับปรุง

ตลาดสดประจํา

เทศบาลตําบลนาเรือง 

เพื่อบริการ

ประชาชนและให

พอคา แมคา 

ไดรับความ

สะดวก 

กอสรางแผง

จําหนายสินคาแบบ

ทึบ (คอนกรีตเสริม

เหล็ก) ดานลาง

สามารถเก็บส่ิงของ

ได (รายละเอียด

ตามที่เทศบาลตําบล

นาเรืองกําหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. พอคา แมคา 

และประชาชน 

พอใจรอยละ 80 

ประชาชน

และใหพอคา 

แมคา ไดรับ

ความสะดวก

มากขึ้น 

กองชาง 

136 โครงการกอสรางบอ

ทิ้งส่ิงปฏิกูล 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับบริการที่

รวดเร็วและ

สะดวกขึ้น 

กอสรางบอทิ้งส่ิง

ปฏิกูล จํานวน 1 

แหง (รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชน ไม

นอยกวา พอใจรอย

ละ 80 

ประชาชน

ไดรับบริการ

ดูดส่ิงปฏิกูลที่

เร็วขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 153 ~ 

~ 153 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการกอสราง

อาคารเรียนโรงเรียน

อนุบาลบานนาเรือง 

 

1. เพื่อใหมี

อาคารเรียนที่ได

มาตรฐาน 

2. เพื่อใหเด็ก

นักเรียนไดรับ

ความสะดวก ใน

การเรียน 

กอสรางอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบมาตรฐาน

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. ผูปกครองพึง

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

1. มีอาคารมี

มาตรฐาน 

2. เด็ก

นักเรียนไดรับ

ความสะดวก 

ในการเรียนรู 

กองชาง 

138 โครงการกอสราง

หองนํ้าตลาดสด

ประจําเทศบาลตําบล

นาเรือง 

เพื่อใหพอคา 

แมคา และ

ประชาชนที่มาใช

บริการตลาดสดมี

หองนํ้าใช 

หองนํ้าตลาดสด 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอยละ 

100 

2. พอคา แมคา 

และประชาชน 

พอใจรอยละ 80 

พอคา แมคา 

และประชา- 

ชนไดรับความ

สะดวกในการ

ใชหองนํ้ามาก

ขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 154 ~ 

~ 154 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

139 โครงการ

กอสรางโรง

ผลิตนํ้าดื่ม

ประจําเทศบาล

ตําบลนาเรือง 

 

เพื่อใหมีนํ้าดื่มที่

สะอาดใหบริการ

ประชาชน 

โรงเรือน จํานวน 

1 หลัง และเครื่อง

กรองนํ้าดื่ม RO 

จํานวน 1 ชุด 

ผลิตไดไมนอยกวา 

3,000 ลิตรตอ

วัน (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. กอสรางได

ตามแบบ

แปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชน

พอใจ ไมนอย

กวารอยละ 

80 

ประชาชนมีนํ้า

สะอาดดื่ม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 155 ~ 

~ 155 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 โครงการ

กอสราง

ธนาคารนํ้าใน

พื้นที่/ชุมชน 

 

เพื่อใหมี

ประชาชนมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอ 

พื้นที่ในเขตตําบล

นาเรือง 

(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

ตําบลนาเรือง 

กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน

พอใจ ไมนอย

กวารอยละ 

80 

ประชาชนมีนํ้า

ใชอุปโภค/

บริโภค 

เพียงพอ 

กองชาง 

141 โครงการ

กอสรางรั้ว

กําแพง

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

นาเรือง 

เพื่อความเปน

ระเบียบและ

ปองกันทรัพยสิน

ของทางราชการ 

กอสรางรั้ว

สํานักงานเทศบาล

ตําบลนาเรือง 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสรางได

ตามแบบ รอย

ละ 100 

เทศบาลมีรั้ว

รอบและดูเปน

ระเบียบ 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 156 ~ 

~ 156 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

142 โครงการ

กอสรางอาคาร

ศูนยอาสา 

สมัครปองกัน

ภัยฝายพล

เรือน 

เพื่อให

อาสาสมัครมี

สถานที่เขาเวร 

ทํากิจกรรม 

จํานวน 1 หลัง 

(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

ตําบลนาเรือง

กําหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาสาสมัคร

ปองกันภัย

ฝายพลเรือน

พอใจ ไมนอย

กวารอยละ 

80 

อาสาสมัคร

ปองกันภัย

ฝายพลเรือน

ใหความ

รวมมือและ

รวมกิจกรรม

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 157 ~ 

~ 157 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 โครงการ

กอสรางสนาม

ฟุตซอล บาน

หินลาด หมู 3 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย 

จังหวัด 

อุบลราชธานี 

เพื่อใหเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

มีสถานที่ออก

กําลังกาย 

ปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติด 

สนามฟุตซอล 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดแบบ

แปลนตามการ

กีฬาแหงประเทศ

ไทยกําหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1. กอสรางได

ตามแบบ

แปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชน

พอใจ ไมนอย

กวารอยละ 

80   

1. เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน

ทั่วไปออก

กําลังกาย 

เพิ่มขึ้น  

2.ปญหายา

เสพติดในพื้นที่

ลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 158 ~ 

~ 158 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

144 โครงการ

กอสรางสนาม

ฟุตซอล บาน

นาเรืองนอย 

หมู 7 ตําบลนา

เรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด 

อุบลราชธานี 

เพื่อใหเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

มีสถานที่ออก

กําลังกาย 

ปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติด 

สนามฟุตซอล 

จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดแบบ

แปลนตามการ

กีฬาแหงประเทศ

ไทยกําหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1. กอสรางได

ตามแบบ

แปลน รอยละ 

100 

2. ประชาชน

พอใจ ไมนอย

กวารอยละ 

80   

1. เดก็ 

เยาวชน และ

ประชาชน

ทั่วไปออก

กําลังกาย 

เพิ่มขึ้น  

2.ปญหายา

เสพติดในพื้นที่

ลดลง 

กองชาง 

รวม 144 โครงการ - - 138,688,780 138,713,280 138,646,780 138,713,280 138,688,780 - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 159 ~ 

~ 159 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู 

พรอมฝาปด สายบาน

นายทองลา สมพงษ 

ถึง สามแยกบานนาง

บุญสง สรอยสิงห หมู 

1 บานนาเรือง ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาได

สะดวก          

2. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง   

ถนนจากขางบาน

นายทองลา สมพงษ 

ถึง สามแยกบานนาง

บุญสง   สรอยสิงห 

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 85  

เมตร รวม 2 ขาง

ถนน ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา

0.07 เมตร ยาว 

170 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)  

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 1.กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 160 ~ 

~ 160 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู พรอมฝาปด 

สายบานนายชัย คํา

วงษา ถึงหนาบาน

นายมงคล สมบูรณ 

หมู 1 บานนาเรือง 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาได

สะดวก         

2. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง  

ถนนจากขางบาน

นายชัย  คําวงษา ถึง 

หนาบานนายมงคล  

สมบูรณ ทั้ง 2 ขาง

ของถนน ยาวขางละ 

150 เมตร รวม 2 

ขางถนน กวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

300 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่  ทต.นาเรือง

กําหนด)  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80                 

3. พื้นที่นํ้าทวมขัง

ลดลงรอยละ 

100 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 161 ~ 

~ 161 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู 

พรอมฝาปด สายบาน

นายสัมฤทธ์ิ  เชื้อพงษ 

ถึง บานนายสมพงษ 

พันแสน หมู 1 บาน

นาเรือง ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาได

สะดวก          

2. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง 

จากขางบานนาย

สัมฤทธ์ิ  เชื้อพงษ 

ถึง หนาบานนาย

สมพงษ  พันแสน  

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 200 

เมตร รวม 2 ขาง

ถนน ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา

0.07 เมตร ยาว 

400 เมตร  

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1.กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 162 ~ 

~ 162 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู 

พรอมฝาปด สายบาน

นายไพศาล พรมภักดี 

หมู 1 บานนาเรือง 

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาได

สะดวก          

2. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง 

สายบานนาย

ไพศาล พรมภักดี 

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07

เมตร ยาว 105 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)  

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 163 ~ 

~ 163 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา ยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู 

พรอมฝาปด ตรงขาม

บานนายวิรัตน สุเพ็ญ 

หมู 1 บานนาเรือง 

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาได

สะดวก          

2. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง  

ซอยตรงขามบาน

นายวิรัตน สุเพ็ญ 

หมู 1 บานนาเรือง 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  

จังหวัด

อุบลราชธานี 

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 48

เมตร (รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 164 ~ 

~ 164 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา ยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู 

พรอมฝาปด สาย

กลางบาน หมู 2 บาน

มวงคํา ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อให

ประชาชนไดใช

สัญจรไปมาได

สะดวก          

2. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง  

สายกลางบาน หมู 

2 บานมวงคํา 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย  

จังหวัด

อุบลราชธานี 

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 200

เมตร (รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 165 ~ 

~ 165 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าระบบทอ 

คสล. พรอมบอพัก จาก

ศาลหลักบาน – สะพาน

หวยหินลาด หมู ๓ บาน

หินลาด  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากศาลหลัก

บานหินลาด – 

สะพานหวยหิน

ลาด ทอ คสล. 

ขนาด  0.30 

เมตร ยาว  600 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 80  

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 166 ~ 

~ 166 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าระบบทอ 

คสล. พรอมบอพัก จาก

ส่ีแยกบานนายสน บุญ

เรือง – บานนาย

ประสาน บาอินทร หมู 

๓ บานหินลาด  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากส่ีแยกบาน

นายสน บุญเรือง 

– บานนาย

ประสาน บา

อินทร ทอ คสล. 

ขนาด  0.30 

เมตร ยาว  150 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)    

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 80  

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 167 ~ 

~ 167 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าระบบทอ 

คสล. พรอมบอพัก สาย

บานนิรันดรคํา สุเพ็ญ –

บานนายสมยงค แกน

จันทร หมู ๓ บานหิน

ลาด  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากแยกบาน

สายบานนิรันดร

คํา สุเพ็ญ –บาน

นายสมยงค แกน

จันทร ทอ คสล. 

ขนาด  0.30 

เมตร ยาว  150 

เมตร  

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)    

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100                          

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 80  

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 168 ~ 

~ 168 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยู

พรอมฝาปด สายบาน

นางแผง มีทองเหลา – 

บานนายถาวร  

มนเทียรอาจ  หมู 4 

บานโนนงาม ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

สายบานนางแผง มี

ทองเหลา – บาน

นายถาวร  มนเทียร

อาจ  ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 80 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)    

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100   

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 169 ~ 

~ 169 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยู

พรอมฝาปด สายหนา

วัด (ประตูโขง) ถึง 

หนาบานนายสมคิด 

พรมเสมอ หมู 5 บาน

หนองกระบือ ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

สายหนาวัด (ประตู

โขง) ถึง หนาบาน

นายสมคิด พรม

เสมอ ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

305 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)    

610,000 610,000 610,000 610,000 610,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100   

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 170 ~ 

~ 170 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้ารูป

ตัวยูพรอมฝาปด 

จากสามแยกศาลา

ประชาคม ถึง หนา

โรงเรียนบานหนอง

กระบือ หมู 5 บาน

หนองกระบือ ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากสามแยกศาลา

ประชาคม ถึง หนา

โรงเรียนบานหนอง

กระบือ กวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 250 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)     

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100    

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 171 ~ 

~ 171 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยู

พรอมฝาปด หนาบาน

นายคิม เพิ่มศรี ถึง 

หนาบานนายประยูร 

สมเสมอ  หมู 5 บาน

หนองกระบือ ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากหนาบานนายคิม 

เพิ่มศรี ถึง หนาบาน

นายประยูร สมเสมอ  

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 180 

เมตร  (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.    

นาเรือง กําหนด)    

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100    

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 172 ~ 

~ 172 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้ารูปตัว

ยูพรอมฝาปด จาก

หนาบานนายคําตัน 

จันทรมณี ถึง หนา

บานนายสมคิด พรม

เสมอ  หมู 5 บาน

หนองกระบือ ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง      

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากหนาบานนายคํา

ตัน จันทรมณี ถึง หนา

บานนายสมคิด พรม

เสมอ  ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 160 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ

ที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)    

320,000  320,000 320,000 320,000 320,000  1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               3. 

พื้นที่นํ้าทวมขัง

ลดลงรอยละ 

100     

1. ทําให

ประชาชน

เดินทางสะดวก           

2. ทําใหปญหา

นํ้าทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 173 ~ 

~ 173 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด จากหนาบานนาย

ออน หาลวย ถึง ลําโดม

ใหญ (ส้ินสุดถนน คสล.) 

หมู 5 บานหนองกระบือ 

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย  จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากหนาบานนายออน 

หาลวย ถึง ลําโดมใหญ 

(ส้ินสุดถนน คสล.) ขนาด

กวาง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 300 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบที่ 

ทต.นาเรือง กําหนด)     

600,000  600,000 600,000 600,000 600,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80               

3. พื้นที่นํ้าทวม

ขังลดลงรอยละ 

100      

1. ทําให

ประชาชน

เดินทางสะดวก           

2. ทําใหปญหา

นํ้าทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 174 ~ 

~ 174 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้ารูปตัว

ยูพรอมฝาปด จาก

สามแยกหนาโรงเรียน

บานนาเรือง ถึง ส่ีแยก

บานนายฉันท แกวลา 

หมู 7 บานนาเรือง

นอย  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี 

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง            

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากสามแยกหนา

โรงเรียน ถึง ส่ีแยก

บานนายฉันท แกว

ลา  ทั้ง 2 ขางของ

ถนน ยาวขางละ 

700 เมตร ขนาด

กวาง 0.30 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร 

หนา 0.07 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)  

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80   

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 175 ~ 

~ 175 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าแบบตัวยู

พรอมฝาปด จากสาม

แยกโรงเรียน/วัดบานนา

เรือง ถึง  หนาบานนาย

นคร วรรณทวี หมู 7 

บานนาเรืองนอย  

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง       

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากสามแยก

โรงเรียน/วัดบาน

นาเรือง ถึง หนา

บานนายนคร 

วรรณทวี  ทั้ง 2 

ขางของถนน ยาว

ขางละ 400 เมตร 

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 800 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)  

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก                  

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 176 ~ 

~ 176 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด หมู 7 บานนา

เรืองนอย จากสามแยก

ประตูโขงวัดบานนาเรือง 

– ส่ีแยกบานนายอุดม 

หงษอินทร หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง      

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากสามแยกประตู

โขงวัดบานนาเรือง 

– ส่ีแยกบานนาย

อุดม หงษอินทร 

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 200 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

400 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก               

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 177 ~ 

~ 177 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด จากขางบานนาย

พรชัย คะมะ – ขางบาน

นายลุน ลาภา หมู 7 

บานนาเรืองนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง      

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากขางบานนาย

พรชัย คะมะ – 

ขางบานนายลุน 

ลาภา ทั้ง 2 ขาง

ของถนน ยาวขาง

ละ 85 เมตร 

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 

เมตร ยาว 170 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด)                                        

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100             

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก               

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 178 ~ 

~ 178 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด จากแยกบานนาง

ทองมวน ทวีพัชร – สาม

แยกบานนายบุญเลิง  

ดาราคํา หมู 7 บานนา

เรืองนอย ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี    

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง                

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากแยกบาน

นางทองมวน ทวี

พัชร – สามแยก

บานนายบุญเลิง  

ดาราคํา ขนาด

กวาง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

200 เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรืองกําหนด)                                        

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 179 ~ 

~ 179 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด จากบานนาง

จันทรแรม โพธ์ิขาว – 

สามแยกบานนายบุญ

เลิง  ดาราคํา หมู 7 

บานนาเรืองนอย ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี     

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง                

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากบานนางจันทร

แรม โพธ์ิขาว – 

สามแยกบานนาย

บุญเลิง  ดาราคํา 

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 85 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

170 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                        

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 180 ~ 

~ 180 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยู

พรอมฝาปด จากแยก

ศาลหลักบาน – หนา

บานนายบัวสอน นง

นุช หมู 7 บานนา

เรืองนอย ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี      

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากแยกศาลหลักบาน 

– หนาบานนายบัวสอน 

นงนุช ทั้ง 2 ขางของ

ถนน ยาวขางละ 82 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร หนา 0.07 เมตร 

ยาว 164 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ

ที่ ทต.นาเรือง กําหนด)                                        

328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 1. กอสรางไดตาม

แบบแปลน รอย

ละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชน

เดินทางสะดวก           

2. ทําใหปญหา

นํ้าทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 181 ~ 

~ 181 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด สายหนาโรงเรียน

บานนาเรือง หมู 7 บาน

นาเรืองนอย ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี      

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากแยก รพ.สต. 

– สามแยกวัดนา

เรือง ทั้ง 2 ขาง

ของถนน ยาว

ขางละ 250 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร 

หนา 0.07 

เมตร ยาว 500 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด)                                        

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก           

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 ~ 182 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 182 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด จากบานนายจําป 

พิณทองถึง บานนาย

ทองดี มะโล หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี       

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากบานนายจําป 

พิณทอง - บาน

นายทองดี มะโล 

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 80 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

160 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                        

320,000  320,000 320,000 320,000 320,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก                

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 183 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้ารูป

ตัวยูพรอมฝาปด 

จากบานนางเล โท

ประพัฒน – บาน 

จ.ส.อ. เอเรบ โล

หา หมู 9 บานทุง

ศรีเมือง  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัด

อุบลราชธานี       

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากบานนางเล โท

ประพัฒน – บาน 

จ.ส.อ.เอเรบ โลหา 

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 150 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

300 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)                                        

600,000  

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

1. กอสรางไดตามแบบ

แปลน รอยละ 100              

2. พื้นที่นํ้าทวมลดลง

รอยละ 90 3. 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 80  

1. ทําให

ประชาชน

เดินทางสะดวก                

2. ทําใหปญหา

นํ้าทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 184 ~ 

~ 184 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้ารูปตัวยูพรอม

ฝาปด จากบานนาย

จารึก  ศรีสุวรรณ - หนา

บานแมไพศาล  หมู 9 

บานทุงศรีเมือง ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก  

จากบานนายจารึก  

ศรีสุวรรณ - หนา

บานแมไพศาล  หา 

ทั้ง 2 ขางของถนน 

ยาวขางละ 80 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 

160 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100               

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80 

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก               

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางคลอง

ระบายนํ้าแบบตัวยู

พรอมฝาปด จากบาน

ปลัดเอเรบ  โลหา - 

หนาบานแมติ๋ม  บุญเพ็ง

หมู 9 บานทุงศรีเมือง 

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี   

1. เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขัง           

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก  

จากบาน ปลัด

เอเรบ  โลหา - 

หนาบานแมติ๋ม  

บุญเพ็ง  ทั้ง 2 

ขางของถนน 

ยาวขางละ 80 

เมตร ขนาดกวาง 

0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร 

หนา 0.07 

เมตร ยาว 160 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด) 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  1. กอสรางได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100               

2. พื้นที่นํ้าทวม

ลดลงรอยละ 90 

3. ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก รอยละ 

80  

1. ทําให

ประชาชนเดินทาง

สะดวก            

2. ทําใหปญหานํ้า

ทวมลดลง  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 187 ~ 
~ 186 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 2 บานมวงคํา 

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากหมู 2 บานมวง

คํา – ลําโดมใหญ 

(กุดนํ้าใส) 

ระยะทาง 1,760 

เมตร (รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ประชาชนมีไฟฟาใช

รอยละ 70 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

29 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 2 บานมวงคํา 

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากโรงเรียน– อาง

เก็บนํ้าหวยแกงกอม 

ระยะทาง  890 

เมตร(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีไฟฟาใช

รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 188 ~ 
~ 187 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 3 บานหินลาด  

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

จากคุมนวลแสง

จันทร – แม

กรรณิการ ระยะทาง

ยาว 650 เมตร 

(รายละเอียดตาม

การไฟฟากําหนด )  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

31 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 3 บานหินลาด  

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

จากหมู 3 บานหิน

ลาด ทางไป หนอง 

เตอะเลอะ 

ระยะทางยาว 550 

เมตร (รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000  ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 189 ~ 

~ 188 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา หมู 3 บานหิน

ลาด ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากสามแยกนา

นายลําพูน วงศ

ประเทศ – นา

นายสม 

ประเสริฐศรี 

ระยะทาง 450 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา 

กําหนด )  

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชรอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 190 ~ 

~ 189 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

ซอยแมแกว 

หลักทอง

ระยะทาง 600 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชรอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง  

กองชาง 

34 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

ซอยปาชา

ระยะทาง 700 

เมตร 

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชรอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง  

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 191 ~ 
~ 190 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

นานางกรรณิการ 

บุญธรรม – นา 

นายมนเทียร นน

ทา (รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชรอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง  

กองชาง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง หมู 3 บาน

หินลาด  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสง

สวางตามถนน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใชถนน 

จากบานหินลาด – 

เขตบานโนนทรัพย 

สุดเขตตําบลนา

เรือง) (ราย 

ละเอียดตามที่การ

ไฟฟาอําเภอเดช

อุดมกําหนด)  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 80 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 192 ~ 

~ 191 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

จากหนาบานนาย

บุญมี  โพธ์ิขาว – 

สามแยกนาย

ลําพูน  วงศ

ประเทศ 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟาอําเภอ

เดชอุดมกําหนด)  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

38 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

จากหนาบานนาย

บุญมี  โพธ์ิขาว – 

บานนางสมบูรณ 

สืบวงศ 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟาอําเภอ

เดชอุดมกําหนด)  

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500  ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

 

 
~ 192 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

จากหนาบานนาย

ทองอินทร บา

อินทร – บานนาง

วัน โพธ์ิบุปผา 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟาอําเภอ

เดชอุดมกําหนด)  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 80 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

40 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 3 

บานหินลาด  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

จากสามแยกปาชา 

– บานนายลําพูน  

วงศประเทศ 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟาอําเภอ

เดชอุดมกําหนด)  

42,500 42,500 42,500 42,500 42,500   ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 80 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 193 ~ 

~ 193 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 4 

บานโนนงาม ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากซอยรองงิ้ว 

– โนนคอ 

ระยะทาง 

2,000 เมตร

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

360,000 360,000 700,000 700,000 700,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60  

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 4 

บานโนนงาม  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

นานายเป สอน

ศรี – นานาธวัช 

ผกาลา 

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชรอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 195 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 194 ~ 

~ 194 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพื่อการเกษตร 

หมู 4 บานโนนงาม  

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง  

ซอยนานายออน 

โลหา – นานาย

ปุน วงศประเทศ 

จํานวน 4 ตน

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60  

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

44 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 4 

บานโนนงาม  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง 

จากหนา ศพด. 

– สามแยก โนน

ผักกะหยา 

ระยะทาง  

2,330 เมตร

(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด ) 

600,000  600,000 600,000 600,000 600,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60  

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 196 ~ ~ 195 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา หมู 4 

บานโนนงาม ตําบล

นาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง  

จากนานายประสิทธ์ิ  

ทองแสง – นานาง

สอน สีทอง 

ระยะทางยาว 120 

เมตร(รายละเอียด

ตามการไฟฟา

กําหนด )  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

46 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร  

หมู 4 บานโนนงาม  

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง  

ซอยรองสะเดา จาก

สามแยกนายหนูรัก 

ตันสุ – นายมนตรี 

โกมาลย ระยะทาง 

600 เมตร

(รายละเอียดตาม

การไฟฟากําหนด )  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 197 ~ 
~ 196 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 4 

บานโนนงาม  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการ เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

ซอยรวมมิตร จาก

สามแยกนางภา 

วันทวี – นายศรี

ไพร คะมะ

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร

(รายละเอียดตาม

การไฟฟากําหนด )  

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใช

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

กองชาง 

48 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนองกระบือ 

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการ เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

หนาวัดปา– สาม

แยกนานายแสวง     

คุนานัง (ราย 

ละเอียดตามการ

ไฟฟากําหนด )  

125,000  125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใช

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 198 ~ 
~ 197 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี    

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากนานายสายสมร 

ฉัตรสุวรรณ- นานาง

ละมัย พรมเสมอ 

ระยะทาง 1,200 

เมตร (รายละเอียด

ตามการไฟฟา 

กําหนด ) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

50 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากบานนาย

สังวาลย แมนสุข – 

นานายประวัติ จัน

เทพ  ระยะทาง 

1,300 เมตร

(รายละเอียดตาม

การไฟฟา กําหนด ) 

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 199 ~ ~ 198 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากส่ีแยกศรีสวาง

ฟารม – บานนาย

สังวาลย  แมนสุข  

ระยะทาง 900 

เมตร (ราย ละเอียด

ตามการไฟฟา 

กําหนด) 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

52 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง 

บานหนองกระบือ – 

หนองเมย ระยะทาง 

1,000 เมตร 

(รายละเอียดตาม

การไฟฟา กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ประชาชนมี

ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 200 ~ 
~ 199 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 5 

บานหนองกระบือ  

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง 

ซอยศรีรัตนทอง 

ระยะทาง 820 

เมตร

(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

54 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 5 

บานหนองกระบือ  

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง 

จากสามแยก

นายประวัติ จัน

เทพ – ส่ีแยกศรี

ระยะทาง ยาว 

500 เมตร

(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด) 

156,000 156,000 156,000 156,000 156,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 201 ~ 
~ 200 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 5 

บานหนองกระบือ  

ตําบลนาเรือง อําเภอนา

เยีย จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากนานายดวง 

หาลวย – นานาย

อุทัย คําวงษา 

ระยะทาง 900 

เมตร(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

275,000 275,000 275,000 275,000 275,000  ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

56 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 6 

บานแกงยาง  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากบานแกงยาง – 

ดงคําใหญ  

ระยะทาง  2,360 

เมตร(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

710,000 710,000 710,000 710,000 710,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 202 ~ 

~ 201 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 6 

บานแกงยาง  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

จากหนาบานนาย

สงวน สายคํา – 

ลําโดมใหญ 

ระยะทาง 700 

เมตร(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

กําหนด)  

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

58 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 7 บานนาเรือง

นอย  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง 

 ซอยดอนเจาปู  

ระยะทาง 650 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิม่ขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 203 ~ 
~ 202 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 7 

บานนาเรืองนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

ซอยศรีชมพู  

ระยะทาง 1,000 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด) 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

60 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 7 

บานนาเรืองนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

ซอยโนนปายาง – 

อางเก็บนํ้าหวยหิน

ลาด  ระยะทาง

500 เมตร 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟากําหนด) 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 204 ~ 

~ 203 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวางภายใน

หมูบาน หมู 7 บาน

นาเรืองนอย  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

จากหนาบาน

ผูใหญบาน – สาม

แยกมออีแดง ยาว 

1,000 เมตร

(รายละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด)  

62,500 62,500 62,500 62,500 62,500   ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

62 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวางภายใน

หมูบาน หมู 7 บาน

นาเรืองนอย  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

ซอยขางวัดปา – 

นานายประกาย 

พามาดี ระยะทาง 

900 เมตร (ราย 

ละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด)   

42,500 42,500 42,500 42,500 42,500  ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 205 ~ 

~ 204 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวางภายใน

หมูบาน หมู 7 บาน

นาเรืองนอย  ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อใหมีแสงสวาง

ตามถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน 

ซอยรองโกย – นา

นายสมบัติ ลาภา 

ระยะทาง 1,700 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

กําหนด)   

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000   ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  

กองชาง 

64 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 7 บานนาเรือง

นอย  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากหมู 7 บานนา

เรืองนอย – หมู 3 

บานหินลาด 

ระยะทาง 1,700 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 206 ~ 
~ 205 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 8 

บานหินลาดนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จาก บานหินลาด

นอย – หนอง

หัวลิง ระยะทาง 

1,140 เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด) 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

66 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 8 

บานหินลาดนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง  

จาก บานหินลาด

นอย – หนอง

เมย ระยะทาง 

600 เมตร 

(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด) 

150,000  150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 207 ~ 
~ 206 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 8 บานหินลาด

นอย  ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง 

บานหินลาดนอย – 

หนาอางเก็บนํ้า

หวยหินลาด 

ระยะทาง 600 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

68 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําเพื่อ

การเกษตร หมู 8 

บานหินลาดนอย 

ตําบลนาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยางทั่วถึง  

จากบานนาย

เหล่ียม พิณทอง  

ถึง ลําโดมใหญ 

ระยะทาง  1,000 

เมตร (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

250,000  250,000 250,000 250,000  250,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 208 ~ 
~ 207 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 8 

บานหินลาดนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง 

จากซอยขางวัด

บานหินลาด – อาง

เก็บนํ้าหวยหินลาด 

ระยะทาง 900 

เมตร (ราย 

ละเอียดตามที่การ

ไฟฟากําหนด)  

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร หมู 8 

บานหินลาดนอย  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง 

ซอยนานายสุพิศ 

ไกรสีนาท 

ระยะทาง 400 

เมตร (ราย 

ละเอียดตามที่การ

ไฟฟากําหนด) 

120,000  120,000 120,000 120,000 120,000  ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพิ่มขึ้น รอยละ 

60 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชทําการเกษตร

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 

9 บานทุงศรีเมือง 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย 

จังหวัด

อุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสงสวาง

สองทาง

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

จากสามแยกบาน

นายมนูญ พูลสุข 

– ส่ีแยกนานาย

ทองหลอ บุราไกร 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นา

เรืองกําหนด) 

75,000 

  

75,000 

 

75,000 

 

75,000  

 

75,000 

 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตรอยาง

ทั่วถึง 

กองชาง 

72 โครงการติดตั้ง

ระบบโคมไฟสอง

สวางพลังงาน

แสงอาทิตย 

 

เพื่อใหประชาชน

มีไฟฟาสองสวาง

ในการสัญจรไป

มาสะดวก 

ปลอดภัย 

 

ติดตั้งระบบโคม

ไฟถนนไฟฟาสอง

สวางพลังงาน 

แสง อาทิตยใน

เขตตําบลนาเรือง  

จํานวน 140 ตน  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โคมไฟถนน

ไฟฟาสองสวาง

พลังงาน 

แสงอาทิตยใน

เขตตําบลนา

เรือง  จํานวน 

140 ตน  

ประชาชนมี

ไฟฟาสองสวาง

ในการสัญจรไป

มาสะดวก 

ปลอดภัย  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 210 ~ ~ 209 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการกอสราง

ระบบประปา

ตลาดสดประจํา

เทศบาลตําบลนา

เรือง 

เพื่อใหพอคา 

แมคาและ

ประชาชนที่มาใช

บริการมีนํ้าใช

อุปโภค 

ระบบประปา

ตลาดสด จํานวน 

1 แหง 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. กอสรางได

ตามแบบ รอย

ละ 100 

2. พอคา 

แมคา และ

ประชาชน

ผูใชบริการ

พอใจไมนอย

กวารอยละ 70 

พอคา แมคา

และประชาชน

ที่มาใชบริการมี

นํ้าใชอุปโภค มี

ความสะดวกขึ้น 

กองชาง 

74 โครงการจัดซ้ือถัง

เก็บนํ้า 

เพื่อเก็บนํ้าให

ประชาชนได

อุปโภคบริโภค 

ถังเก็บนํ้า ขนาด 

3,000 ลิตร 

จํานวน 2 ใบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนผูได

ใชประโยชน

พอใจ ไมนอย

กวา รอยละ 

80 

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

กองชาง 

รวม 74  โครงการ - - 31,765,000 31,765,000 31,765,000 31,765,000 31,765,000 - - - 

~ 210 ~ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทํา

พรมเช็ดเทา  

 

 

 

 

1. เพื่อสงเสริม

ทักษะและ

ประสบการณในการ

ประกอบอาชีพ 

2. เพื่อสนับสนุน

สงเสริมใหเกิดการ

รวมกลุมของ

ประชาชน 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ประชาชน

ในตําบลนา

เรือง จํานวน 

60 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ประชาชน

สามารถทําพรม

เช็ดเทาเปน ไม

นอยกวารอยละ 

60 

3. สามารถ

นําไปใชประโยชน

ได ไมนอยกวา

รอยละ 80 

1. ประชาชนมี

ชองทางในการหา

รายไดเสริม 

2. ใชเวลาวางจาก

การทํานาใหเกิด

ประโยชน 

3. สรางความ

เขมแข็ง ความ

สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการอบรมใหความรู

เศรษฐกิจพอเพียง  

1. เพื่อใหประชาชน

มีความรูเก่ียวกับ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพือ่ใหประชาชน

มีความเปนอยูอยาง

พอเพียง 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ประชาชน

ในเขตตําบล 

นาเรือง 

จํานวน 60 

คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ประชาชน

สามารถนํา

ความรูเก่ียวกับ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช 

รอยละ 80 

1. ประชาชนมี

ความรูเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง

สามารถพึ่งตนเอง

ได 

2. ประชาชนมี

ความเปนอยูอยาง

พอเพียง 

3. ชุมชน 

ครอบครัวเกิด

ความเขมแข็งและ

ยั่งยืน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมสาน

หวดดวยไมไผ  

1. เพื่อใหประชาชนมี

ความรูการสานหวดดวย

ไมไผ 

2. เพื่อสนับสนุนสราง

รายไดเสริม 

3. เพื่อใหใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ประชาชน

ในตําบลนา

เรือง จํานวน  

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมป

ละ 1 ครั้ง 

2. ประชาชน

สามารถสาน

หวดได ไมนอย

กวารอยละ 80 

1. มีความรูการสาน

หวดดวยไมไผ 

2. ประชาชนนํา

ความรูไปหารายได

เสริมได 

3. ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

สํานักปลัด 

 

 

4 โครงการสานกระติบ

ขาวดวยคลา  

1. เพื่อใหประชาชน

สามารถผลิตส่ิงของใช

เองไดในชุมชน 

2. เพื่อสนับสนุนการ

สรางรายไดใหกับชุมชน 

3. เพื่อใหประชาชนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ประชาชน

ทั่วไป จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได

ไมนอยกวา 1 

ครั้ง 

2. ประชาชน

ทั่วไปเขาอบรม

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

1. ประชาชนไดใช

ส่ิงของที่ผลิตไดเอง

ในชุมชน 

2. ประชาชนมี

ชองทางการสราง

รายได 

3. ประชาชนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมพัฒนา

บทบาทสตรีและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของครอบครัว  

1. เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งดาน

จิตใจใหมีจิตสํานึกที่

ดีตอสังคมและ

ครอบครัว 

2. เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมเสริมสราง

ความรูและเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

พัฒนาความเปน

ผูนําของสตรีและ

ครอบครัวและ

ประชาชนทั่วไป 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. สตรีและ

สมาชิกใน

ครอบครัว 

และประชาชน

ทั่วไป จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. จัดอบรมไดไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. สตรีและ

สมาชิกครอบครัว

และประชาชน

ทั่วไปเขาอบรมไม

นอยกวารอยละ 

80 

3. สตรีและ

สมาชิกครอบครัว

และประชาชน

ทั่วไปมีความรู

เพิ่มขึ้น รอยละ 

80  

1. เสริมสราง

ความเขมแข็งดาน

จิตใจใหมีจิตสํานึก

ที่ดีตอสังคมและ

ครอบครัว 

2. สงเสริมการมี

สวนรวม

เสริมสรางความรู

และเพิ่มขีด

ความสามารถตอ

การพัฒนาความ

เปนผูนําของสตรี

และครอบครัว

และประชาชน

ทั่วไป 

สํานักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 215 ~ 
~ 214 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการโรงเรียน

ผูสูงอาย ุ

1. เพื่อเปดโอกาสให

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และ

ประชาชนทั่วไป ไดมีการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2. เพื่อเสริมสรางการ

แลกเปล่ียนเรียนรูของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 

โอกาสและประชาชน

ทั่วไป 

3. เพื่อสนับสนุนการ

เสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ 

ผูพิการ ผูดอยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไป 

1. ผูสูงอายุเขา

รวมกิจกรรม

เดือนละ 1 

ครั้ง 

2. ผูสูงอายุเขา

รวมกิจกรรม

รุนละ 60 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1. ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอย 

โอกาส และ

ประชาชนทั่วไป

เขารวมกิจกรรม 

เดือนละ 1 ครั้ง 

2. ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอย 

โอกาสและ

ประชาชนทั่วไป

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

1. ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอย 

โอกาส และ

ประชาชนทั่วไปได

พัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง 

2. เสริมสรางการ

แลกเปล่ียนเรียนรู

ของผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไป 

3. เสริมสราง

สุขภาพของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และ

ประชาชนทั่วไป 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 216 ~ ~ 215 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการผูสูงวัยใสใจ

ลูกหลาน 

1. เพื่อเสริมสรางความ

รัก ความอบอุน สราง

สัมพันธภาพที่ดีของคน

ตางวัย 

2. เพื่อยกยองเชิดชู

เกียรติและการสงเสริม

คุณคาใหแกผูสูงอายุ 

1. จัดกิจกรรม

ปละ 1 ครั้ง 

2. ผูเขารวม

กิจกรรม 60 

คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมไดไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. เด็กนักเรียน 

เยาวชน เขารวม

กิจกรรม ไมนอย

กวารอยละ 80 

1. เสริมสราง

ความรัก ความ

อบอุน สราง

สัมพันธภาพที่ดี

ของคนตางวัย 

2. ผูสูงอายุไดรับ

การยกยองเชิดชู

เกียรติและการ

สงเสริมคุณคา 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 217 ~ 

~ 216 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอบรมการ

เตรียมความพรอม

กอนเขาสูวัย

ผูสูงอาย ุ

1. เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจเตรียมความ

พรอมตอการ

เปล่ียนแปลงเม่ือเขาสูวัย

ผูสูงอาย ุ

2. เพื่อใหผูที่จะเขาสูวัย

ผูสูงอายุไดสราง

สัมพันธภาพอันจะ

กอใหเกิดความสุขและ

เพิ่มคุณคาใหกับตนเอง

ทั้งดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ผูเขารวม

อบรม 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมไดไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. ผูสูงอายุเขา

อบรมไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. ไดรับความรู 

การเปล่ียนแปลง

ทางสังคม 

อารมณ จิตใจ 

รอยละ 80 

1. เสริมสราง

ความรูความเขาใจ

เตรียมความพรอม

ตอการ

เปล่ียนแปลงเม่ือ

เขาสูวัยผูสูงอาย ุ

2. ใหผูที่จะเขาสู

วัยผูสูงอายุไดสราง

สัมพันธภาพอันจะ

กอใหเกิดความสุข

และเพิ่มคุณคา

ใหกับตนเองทั้ง

ดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ 

สํานักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 218 ~ ~ 217 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให

ความรูสิทธิและ

สวัสดิการของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

1. เพื่อใหผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส มี

ความรูเก่ียวกับสิทธิ

หนาที่ สวัสดิการจาก

หนวยงานของรัฐ 

2. เพื่อสํารวจปญหา

ความตองการของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

3. เพื่อสรางสัมพันธ 

ภาพที่ดีระหวาง

หนวยงานของรัฐและ

ชุมชน 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. กลุมเปา 

หมายเขารวม

อบรมหมูละไม

นอยกวารอย

ละ 60 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมไดไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. กลุมเปาหมาย

ไดรับความรูไม

นอยกวารอยละ 

80 

1. ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอย 

โอกาสมีความรู

เก่ียวกับสิทธิ 

หนาที่ สวัสดิการ

จากหนวยงานของ

รัฐ 

2. สํารวจปญหา

ความตองการของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

3. สราง

สัมพันธภาพที่ดี

ระหวางหนวยงาน

ของรัฐและชุมชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แบบ ผ. 02 

~ 219 ~ 
~ 218 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขับขี่

ปลอดภัยเสริมสราง

วินัยจราจร 

1. เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินจากการใช

รถใชถนน 

2. เพื่อใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมายจราจร 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. กลุมเปา 

หมายเขารวม

อบรม จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมไดไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. กลุมเปา 

หมายไดรับ

ความรูไมนอย

กวารอยละ 80 

1. ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

จากการใชรถใช

ถนน 

2. ประชาชนมี

ความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายจราจร 

สํานักปลัด 

 

11 โครงการอบรมให

ความรูการขาย

สินคาออนไลน 

เพื่ออบรมใหความรูแก

เจาหนาที่และประชาชน

ใหสามารถเขาถึงตลาด

ขายสินคาออนไลนได 

เจาหนาที่ของ

เทศบาลและ

ประชาชนที่

สนใจ จํานวน 

100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เจาหนาที่และ

ประชาชนที่เขา

รับการอบรม มี

ความพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80 

ประชาชนมีตลาด

ขายสินคากวางขึ้น

และมีรายได

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการฝกอบรม

การผูกผาและจับจีบ

ผา  

1. เพื่อสงเสริมอาชีพผูก

ผาและจับจีบผาและ

เสริมสรางรายได 

2. เพื่อสงเสริมการ

รวมกลุมและพัฒนา

ทักษะดานอาชีพใหแก

ประชาชน 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ผูเขารวม

อบรม จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมไดไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. กลุมเปาหมาย

ไดมีความรูรอย

ละ 80 

1. สงเสริมอาชีพ

ผูกผาและจับจีบ

ผาและเสริมสราง

รายได 

2. สงเสริมการ

รวมกลุมและ

พัฒนาทักษะดาน

อาชพีใหแก

ประชาชน  

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปน

จักรยานเฉลิมพระ

เกียรติ  

1. เพื่อเชิญชวนใหเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ 

ประชาชนทั่วไปหันมา

ชื่นชอบการออกกําลัง

กายโดยการปนจักรยาน 

2. เพื่อสนับสนุนสงเสริม

การสรางเสริมสุขภาพ

โดยการปนจักรยาน 

1. จัดกิจกรรม

ปละ 1 ครั้ง 

2. ผูเขารวม

อบรม 200 

คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1. จัดกิจกรรมไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ 

ประชาชน หันมา

ออกกําลังกายไม

นอยกวารอยละ 

80 

1. เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ 

ประชาชนทั่วไป

หันมาชื่นชอบการ

ออกกําลังกายโดย

การปนจักรยาน 

เพิ่มมากขึ้น 

2. เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ 

ประชาชนทั่วไปมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรงขึ้น 

สํานักปลัด 

 

รวม 13  โครงการ - - 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมคุณคา

ภูมิปญญาทองถิ่น

ผูสูงอาย ุ 

1. เพื่อสนับสนุนให

เกิดการแลกเปล่ียน

องคความรูภูมิ

ปญญาผูสูงอาย ุ

2. เพื่อสงเสริมและ

เปดโอกาสในการ

ถายทอดภูมิปญญา

ความรูประสบการณ

ใหกับเด็กนักเรียน 

1. อบรมปละ 

1 ครั้ง 

2. ผูเขารวม

อบรม 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมไม

นอยกวา 1 ครั้ง 

2. เด็กนักเรียน

ไดรับการ

ถายทอดความรู 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

1. เด็กนักเรียน

เกิดการ

แลกเปล่ียนองค

ความรูภูมิปญญา

ผูสูงอาย ุ

2. ผูสูงอายุไดมี

โอกาสในการ

ถายทอดภูมิ

ปญญาความรูและ

ประสบการณ

ใหกับเด็กนักเรียน 

สํานักปลัด 

 

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - - - 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

ปากและฟนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อสงเสริม

สุขภาพในชอง

ปากและฟน 

1. เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลนา

เรือง 4 แหง 

2. เด็กมีสุขภาพ 

ปาก และฟนที่ดี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเขต

เทศบาลนาเรืองมี

สุขภาพ อนามัย

ชองปากที่ดีไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กมีสุขภาพ 

อนามัยชองปาก

และฟนที่ดี  

กองการศึกษา 

2 โครงการตรวจสุขภาพ

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตเทศบาลตําบล 

นาเรือง  

เพื่อสงเสริม

สุขอนามัย 

สมบูรณ 

แข็งแรงใหกับ

เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

1. เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลนา

เรือง 4 แหง 

2. เด็กมีสุขภาพ 

อนามัย แข็งแรง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเขต

เทศบาลนาเรืองมี

สุขภาพ สมบูรณ

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่

กําหนด 

เด็กมีสุขอนามัย 

สมบูรณ แข็งแรง 

กองการศึกษา  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงคและ

แกไขปญหายาเสพ

ติด 

1. เพื่อให

หมูบานหรือ

ชุมชนตระหนัก

ถึงพิษภัยของยา

เสพติด              

2. เพื่อเสริม  

สรางใหหมู บาน

เกิดความ

เขมแข็ง 

 

1. อุดหนุน

งบประมาณ ให

คณะกรรมการหมูบาน 

จํานวน 6 หมูบานๆ 

ละ 5,000 บาทตอป

ประกอบดวย                                

หมู 1 บานาเรือง                           

หมู 3 บานหินลาด                            

หมู 4 บานโนนงาม                          

หมู 7 บานนาเรืองนอย                   

หมู 8 บานหินลาดนอย                 

หมู 9 บานทุงศรีเมือง2. 

คณะกรรมการหมูบาน

จัดกิจกรรม/โครงการ 

อยางนอย 1 ครั้ง 

30,000 

 

30,000 

  

30,000 

 

30,000 

   

30,000 

  

1. มีการดําเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการอยาง

นอย 1 ครั้ง                   

2. ยาเสพติดใน

พื้นที่ลดลง ไม

นอยกวารอยละ 

20               

3. ประชาชนมี

ความพอใจไม

นอยกวารอยละ 

70 

1. ประชาชนใน

หมูบานตระหนัก

ถึงพิษภัยของยา

เสพติด                  

2. ชุมชนเกิด

ความเขมแข็ง 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนบานนาเรือง 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดโรงเรียน

บานนาเรือง 

1. เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานนาเรือง               

2. จัดกิจกรรมปละ 1 

ครั้ง ณ โรงเรียนบาน

นาเรือง   

3. อุดหนุนงบ 

ประมาณใหโรงเรียน

บานนาเรือง จํานวน  

5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจัดกิจกรรม

ไมนอยกวา ปละ 

1 ครั้ง ณ 

โรงเรียนนาเรือง

2. อุดหนุนงบ 

ประมาณให

โรงเรียน ครบ

ตามจํานวน     

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 80  

ลดปญหายาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนบาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 226 ~ 

~ 225 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนบานหินลาด 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดโรงเรียน

บานหินลาด 

1. เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานหินลาด               

2. จัดกิจกรรมปละ 1 

ครั้ง ณ โรงเรียนบาน

หินลาด   

3. อุดหนุนงบ 

ประมาณใหโรงเรียน

บานหินลาด จํานวน  

5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจัดกิจกรรม

ไมนอยกวา ปละ 

1 ครั้ง ณ 

โรงเรียนบานหิน

ลาด              

2. อุดหนุนงบ 

ประมาณให

โรงเรียน ครบ

ตามจํานวน     

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 80  

ลดปญหายาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนบาน

หินลาด 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 227 ~ 

~ 226 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนบานโนน

งาม 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดโรงเรียน

บานโนนงาม  

1. เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานโนนงาม               

2. จัดกิจกรรมปละ 1 

ครั้ง ณ โรงเรียนบาน

โนนงาม  

3. อุดหนุนงบ 

ประมาณใหโรงเรียน

บานโนนงาม จํานวน  

5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจัดกิจกรรม

ไมนอยกวา ปละ 

1 ครั้ง ณ 

โรงเรียนบานโนน

งาม              

2. อุดหนุนงบ 

ประมาณให

โรงเรียน ครบ

ตามจํานวน            

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 80  

ลดปญหายาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนบาน

โนนงาม 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 228 ~ 

~ 227 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนบานหนอง

กระบือ 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดโรงเรียน

บานหนอง

กระบือ  

1. เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานหนอง

กระบือ          

2. จัดกิจกรรมปละ 1 

ครั้ง ณ โรงเรียนบาน

หนองกระบือ                     

3. อุดหนุนงบ 

ประมาณใหโรงเรียน 

จํานวน  5,000 บาท 

5,000  5,000 5,000 5,000 5,000  1. ไดจัดกิจกรรม

ไมนอยกวา ปละ 

1 ครั้ง ณ 

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ   

2. อุดหนุนงบ 

ประมาณให

โรงเรียน ครบ

ตามจํานวน     

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 80  

ลดปญหายาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนบาน

หนองกระบือ  

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 229 ~ 

~ 228 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนบานแกง

ยาง 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดโรงเรียน

บานแกงยาง  

1. เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานแกงยาง               

2. จัดกิจกรรมปละ 1 

ครั้ง ณ โรงเรียนบาน

แกงยาง  

3. อุดหนุนงบ 

ประมาณใหโรงเรียน

บานแกงยาง จํานวน  

5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจัดกิจกรรม

ไมนอยกวา ปละ 

1 ครั้ง ณ 

โรงเรียนบานแกง

ยาง              

2. อุดหนุนงบ 

ประมาณให

โรงเรียน ครบ

ตามจํานวน     

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 80  

ลดปญหายาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนบาน

แกงยาง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 230 ~ 

~ 229 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนบานมวงคํา 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดโรงเรียน

บานมวงคํา  

1. เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานมวงคํา                 

2. จัดกิจกรรมปละ 1 

ครั้ง ณ โรงเรียนบาน

มวงคํา    

3. อุดหนุนงบ 

ประมาณใหโรงเรียน

บานมวงคํา จํานวน  

5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจัดกิจกรรม

ไมนอยกวา ปละ 

1 ครั้ง ณ 

โรงเรียนบานมวง

คํา                

2. อุดหนุนงบ 

ประมาณให

โรงเรียน ครบ

ตามจํานวน     

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 80  

ลดปญหายาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนบาน

มวงคํา  

สํานักปลัด 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 231 ~ 

~ 230 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ

สุขภาพเคล่ือนที่ 

1. เพื่อเปนการ

ตรวจสุขภาพ

ประชาชนใน

เบื้องตน 

2. เพื่อสงเสริม

ใหประชาชน

รูจักการอยู การ

กิน อยาง

ปลอดภัย  

1. อุดหนุน

งบประมาณ ให

คณะกรรมการหมูบาน 

ๆ ละ จํานวน 5,000 

บาท ตอป ประกอบดวย                    

หมู 1 บานาเรือง               

หมู 2 บานมวงคํา                 

หมู 3 บานหินลาด                       

หมู 4 บานโนนงาม                  

หมู 6 บานแกงยาง                 

หมู 7 บานนาเรืองนอย                

หมู 9 บานทุงศรีเมือง                

3. ประชาชนใน

หมูบาน อายุ 35 ปขึ้น

ไป ไมนอยกวารอยละ 

70 

35,000 

 

35,000 

  

35,000 

 

35,000 

   

35,000 

  

1. มีการดําเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการอยาง

นอย 1 ครั้ง     

2. ประชาชนใน

ชุมชนไดตรวจ

สุขภาพไมนอย

กวารอยละ 80   

3. ประชาชนมี

ความพอใจไม

นอยกวารอยละ 

100 

ประชาชนที่อายุ 

35 ปขึ้นไปได

ตรวจสุขภาพทุก

คน 

 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
~ 99 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 232~ 
~ 231 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 
 
 
 
 
 

โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ 

1. เพื่อสงเสริม

ใหประชาชน

ไมกินอาหาร

สุกๆดิบๆ            

2. เพื่ออบรม

ใหความรูแก

ประชาชนใน

หมูบานสังเกต

ตนเองใน

เบื้องตน               

 

1. อุดหนุนงบประมาณ 

ใหคณะกรรมการ

หมูบาน จํานวน 4 

หมูบานๆ ละ จํานวน 

5,000 บาท ตอป 
ประกอบดวย                    

หมู 2 บานมวงคํา                             

หมู 5 บานหนองกระบือ             

หมู 6 บานแกงยาง                          

หมู 8 บานหินลาดนอย       

2. คณะกรรมการ

หมูบานจัดกิจกรรม 

อยางนอย 1 ครั้ง                                

3. ประชาชนในหมูบาน 

อายุ 35 ปขึ้นไป ไมนอย

กวารอยละ 70 

20,000 

 

20,000 

  

20,000 

 

20,000 

   

20,000 

  

1. มีการดําเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการอยาง

นอย 1 ครั้ง              

2. ประชาชนใน

ชุมชนไดเขารวม 

ไมนอยกวารอย

ละ 80                    

2. ประชาชนมี

ความพอใจไม

นอยกวารอยละ 

100 

ประชาชนที่อายุ 

35 ปขึ้นไปได

ตรวจสุขภาพทุก

คน 

 

สํานักปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 233~ ~ 232 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให

ความรูและตรวจคัด

กรองกลุมเส่ียง

มะเร็งทอนํ้าด ี 

1. เพื่ออบรมให

ความรูแก

ประชาชนใน

หมูบานรูจัก

มะเร็งทอนํ้าดี 

2. เพื่อตรวจคัด

กรองประชาชน

ในหมูบานที่เปน

กลุมเส่ียงมะเร็ง

ทอนํ้าดี 

 

1. อุดหนุน

งบประมาณ ให

คณะกรรมการหมูบาน 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ จํานวน 

5,000 บาท ตอป2. 

คณะกรรมการหมูบาน

จัดกิจกรรม อยางนอย 

1 ครั้ง                             

3. ประชาชนใน

หมูบาน อายุ 35 ปขึ้น

ไป ไมนอยกวารอยละ 

70 

5,000 

 

5,000 

  

5,000 

 

5,000 

   

5,000 

 

1. มีการดําเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการอยาง

นอย 1 ครั้ง          

2. ประชาชนใน

ชุมชนไดเขารวม 

ไมนอยกวารอย

ละ 80                   

2. ประชาชนมี

ความพอใจไม

นอยกวารอยละ 

100 

ประชาชนที่อายุ 

35 ปขึ้นไปได

ตรวจสุขภาพทุก

คน 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 234 ~ ~ 233 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 
 
 
 
 
 

โครงการการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน 

1. เพื่อสงเสริม

ใหประชาชนใน

หมูบานชวยกัน

รักษาความ

สะอาด  

2. เพื่อเกิดความ

สามัคคีใน

หมูบาน/ชุมชน 

1. อุดหนุน

งบประมาณ ให

คณะกรรมการหมูบาน 

จํานวน 9 หมูบานๆ 

ละ 10,000 บาทตอ 

ป       

2. คณะกรรมการ

หมูบานจัดกิจกรรม/

โครงการ อยางนอย 1 

ครั้ง 

 

90,000 

 

90,000 

  

90,000 

 

90,000  

  

90,000  

 

1. สามารถจัด

กิจกรรมไดอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

2. หมูบาน/

ชุมชนและ

โรงเรียนมีความ

สะอาดขึ้นไมนอย

กวารอยละ 80                

3. ประชาชนมี

ความพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80 

หมูบาน/ชุมชน 

และโรงเรียน มี

ความสะอาด    

นาอยู ปลอดโรค 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 235 ~ 
~ 234 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือรถพยาบาล

ฉุกเฉิน (กระบะ)  

เพื่อไวใชบริการ

ประชาชนกรณี

เกิดอุบัติเหตุ 

ฉุกเฉิน 

จัดซ้ือรถพยาบาล

ฉุกเฉิน (กระบะ) 

จํานวน 1 คัน

(รายละเอียดตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 

2563)         

1,070,000  1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000  1. รถพยาบาล

ฉุกเฉิน (กระบะ) 

จํานวน 1 คัน           

2. ประชาชนใน

พื้นที่ใชบริการ

รอยละ 100       

3. ประชาชน

พอใจรอยละ 

100 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 236 ~ 

~ 235 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 
 
 
 
 
 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 

เพื่อปองกันและ

ควบคุม

โรคติดตอไมให

ระบาดในพื้นที่ 

เทศบาลตําบลนาเรือง 

จํานวน 9 หมูบาน  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สามารถ

ปองกันและ

ควบคุมโรคได

รอยละ 60 

2. ประชาชนให

ความสนใจ รอย

ละ 80 

โรคติดตอไม

ระบาดในพื้นที่ 

สํานักปลัด 

16 โครงการตั้งดานจุด

ตรวจ/คัดกรองโรค 

เพื่อปองการการ

แพรของเชื้อโรค 

ตั้งดานจุดตรวจ/คัด

กรองโรค ไมนอยกวา 

1 จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถตั้งดาน

จุดตรวจ/คัด

กรองโรค ไดไม

นอยกวา 1 จุด  

สามารถปองกัน

การแพรของเชื้อ

โรคไดมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 237 ~ 

~ 236 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 
 
 
 
 
 

โครงการตั้งดานเฝา 
ระวังยาเสพติด 

เพื่อเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด
ที่ระบาดเขามา
ในพื้นที่ 

ตั้งดานในเขตตําบลนา
เรือง 2 เดือนตอ 1 
ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ตั้งดานในเขต
ตําบลนาเรืองได 
2 เดือนตอครั้ง 
2. ประชาชนใน
พื้นที่พอใจรอยละ 
80 

ยาเสพติดในเขต
พื้นที่ลดลง  

สํานักปลัด 
 

18 โครงการบําบัดฟนฟู 
ผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติด  

เพื่อใหเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนผูเสพ/
ผูติดยาเสพติด 
เลิกยาเสพติด 
เปนคนดีของ
สังคม 

ผูติดยาเสพติดในเขต
ตําบลนาเรือง จํานวน 
20 คน จัดกิจกรรมป
ละ 1 ครั้ง (สถานที่
บําบัดฟนฟูตามที่
เทศบาลตําบลนาเรือง
กําหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. มีผูติดยาเขา
รวมกิจกรรม 
ครบตาม
เปาหมาย 
2. จัดกิจกรรมได
อยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
3. ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจรอยละ 70 

เด็กเยาวชน และ
ประชาชนผูที่ยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 
กลับตัวกลับใจ 
เปนคนดีของสังคม 

สํานักปลัด 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 238 ~ 
~ 237 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 
 
 
 
 
 

โครงการอุดหนุน
ศูนยดูแลโควิด
ชุมชน 

เพื่อเปนการ
รองรับผูปวยโค
วิดในพื้นที่ 

ศูนยดูแลโควิดชุมชน 
ของเทศบาลตําบลนา
เรือง จํานวน 1 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่ปวย
โควิดไดรับการ
ดูแลและมีความ
พอใจรอยละ 80 

ผูปวยโควิด-19 
ลดลง  

สํานักปลัด 
 

20 โครงการอบรมการ
ถายโอน
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 

เพื่ออบรมให
ความรูในการรับ
การถายโอน
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล 

ผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
เจาหนาที่ และ
ประชาชนที่เก่ียวของ 
จํานวน 80 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
ความพอใจ ไม
นอยกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
รวดเร็วและ
สะดวก มากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 20 โครงการ - - 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000  - - - 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 239 ~ 

~ 238 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการนิเทศ ติดตาม

ภายในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเขตเทศบาลนาเรือง  

1. เพื่อนิเทศ

ติดตามการจัด

การศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

2. เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนไปตาม

มาตรฐานที่

กําหนด 

ครูผูดูแลเด็ก/พี่

เล้ียงในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 4 

แหง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. แบบบันทึก

นิเทศติดตาม

รายบุคคล 

2. แผนปฏิบัติ

การนิเทศคูมือ 

ผลิตส่ือและ

เครื่องมือเดือนละ

ครั้ง  

1. ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

นิเทศติดตามอยาง

ตอเน่ือง 

2. ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กจัดการศึกษา

เปนไปตาม

มาตรฐานที่

กําหนด 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

~ 239 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 
 

โครงการเสริมสราง

พัฒนาการดาน

สติปญญา อารมณ และ

คุณธรรมสําหรับเด็ก

ปฐมวัย   

เพื่อใหครูผูดูแล

เด็กสามารถ

สงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยในดาน

สติปญญา อารมณ 

และคุณธรรม      

ครูผูดูแลเด็ก/พี่

เล้ียงในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 4 

แหง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมการเรียน

การสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

สงเสริมสติปญญา 

อารมณ คุณธรรม

ไมนอยกวารอย

ละ 60 

ครูมีความรู ความ

เขาใจแนวทางการ

สงเสริมพัฒนาการ

ดานสติปญญา 

อารมณ และ

คุณธรรมสําหรับ

เด็กปฐมวัย         

กองการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 240 ~ 

~ 241~ 

~ 240 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 1. เพื่อเปนการ

สงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กทาง

รางกาย จิตใจ 

สังคม อารมณ 

สติปญญา กลา

แสดงออกตามวัย 

2. เพื่อกระตุนให

เด็กตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ตนรูจักหนาที่  

เด็ก และ

ผูปกครองในเขต

เทศบาลนาเรือง

จํานวน 500 

คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. เด็กในเขต

เทศบาลตําบล 

นาเรืองเขารวม

กิจกรมไมนอย

กวารอยละ 60 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60 

3. จัดกิจกรรมป

ละ 1 ครั้ง  

1.เด็กมีพัฒนาการ

ทางรางกาย จิตใจ

สังคม อารมณ 

สติปญญา กลา

แสดงออก 

2.เด็กตระหนักถึง

ความสําคัญ รูจัก

หนาที่ของตนเอง  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 242 ~ 

~ 241 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 

โครงการทัศนศึกษา

แหลงเรียนรูนอก

สถานศึกษา  

เพื่อใหเด็กได

ศึกษา เรียนรูมี

ประสบการณตรง

จากแหลงเรียนรู

นอกสถานที่   

เด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 4 

แหง จํานวน 

130 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. เด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขารวมกิจกรมไม

นอยกวารอยละ 

60  

2. ศึกษาแหลง

เรียนรูภายนอก

สถานที่ปละ 1 

ครั้ง 

เด็กไดศึกษาเรียนรู 

ประสบการณตรง

จากแหลงเรียนรู

นอกสถานที่  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 243 ~ 

~ 242 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

นาเรือง  

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหาร

เสริม (นม) ที่มี

สารอาหาร

ครบถวน  

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรือง 

จํานวน 260 

วัน จํานวนเด็ก 

39 คนๆละ 

7.37 บาท  

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

74,732 74,732 74,732 74,732 74,732 1. เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองไดรับ

อาหารเสริม (นม) 

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับอาหาร

เสริม (นม) ที่มี

สารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 244 ~ 

~ 243 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หินลาด 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหาร

เสริม (นม) มี

สารอาหาร

ครบถวนตามที่

รางกายตองการ 

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาด 

จํานวน 260 วัน 

จํานวนเด็ก 45 

คนๆละ 7.37 

บาท       

(ขอมูล ณ วันที ่

10 มิถุนายน 

2564) 

86,229 86,229 86,229 86,229 86,229  1. เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดไดรับ

อาหารเสริม (นม) 

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับอาหาร

เสริม (นม) ที่มี

สารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 245~ 

~ 244 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

โนนงาม 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหาร

เสริม (นม) มี

สารอาหาร

ครบถวน  

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม

จํานวน 260 

วัน จํานวนเด็ก 

38 คนๆละ 

7.37 บาท   

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

72,816 72,816 72,816 72,816 72,816 1. เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม

ไดรับอาหารเสริม 

(นม) ครบ 260 

วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับอาหาร

เสริม (นม) ที่มี

สารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 246 ~ 

~ 245 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

แกงยาง 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหาร

เสริม (นม) มี

สารอาหาร

ครบถวน   

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยาง

จํานวน 260 

วัน จํานวนเด็ก 

8 คนๆละ 7.37 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

15,330 15,330 15,330 15,330 15,330 1.เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานแกง

ยางไดรับอาหาร

เสริม (นม) ครบ

260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับอาหาร

เสริม (นม) ที่มี

สารอาหาร

ครบถวน   

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 247 ~ 

~ 246 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบานนาเรือง  

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม) 

มีสารอาหาร

ครบถวน  

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนบานนา

เรือง จํานวน 

260 วัน จํานวน

นักเรียน 170 

คนๆละ 7.37 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

325,754 325,754 325,754 325,754 325,754  1. นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ที่มีสารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 248 ~ 

~ 247 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานหินลาด 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม) 

มีสารอาหาร

ครบถวน 

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนบานหิน

ลาดจํานวน 

260 วัน จํานวน

นักเรียน 115 

คนๆละ 7.37 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

220,363 220,363 220,363 220,363 220,363  1. นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ที่มีสารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 249 ~ 

~ 248 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดซ้ืออาหารเสริม 

(นม)โรงเรียนบานโนน

งาม 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม) 

มีสารอาหาร

ครบถวน 

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับนักเรียน

ในโรงเรียนบาน

โนนงามจํานวน 

260วัน จํานวน

นักเรียน 113 

คนๆละ 7.37 

บาท       

216,531 216,531 216,531 216,531 216,531 1. นักเรียน

ไดรับอาหาร

เสริม (นม)ครบ 

260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอย

ละ 60  

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ที่มีสารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 250 ~ 

~ 249 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานแกงยาง 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม) 

มีสารอาหาร

ครบถวน  

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนบาน

แกงยางจํานวน 

260 วัน 

จํานวนนักเรียน 

51 คนๆละ 

7.37 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

97,727 97,727 97,727 97,727 97,727 1. นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ที่มีสารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 251 ~ 

~ 250 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานหนอง

กระบือ 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม) 

มีสารอาหาร

ครบถวน  

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ

จํานวน 260วัน 

จํานวนนักเรียน 

42 คนๆละ 

7.37 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

80,481 80,481 80,481 80,481 80,481 1. นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ที่มีสารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 252 ~ 

~ 251 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานมวงคํา 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม) 

มีสารอาหาร

ครบถวน   

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนบานมวง

คําจํานวน 260 

วัน จํานวน

นักเรียน 22 คน 

ๆละ 7.37 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

42,157 42,157 42,157 42,157 42,157 1. นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ครบ 260 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม (นม)

ที่มีสารอาหาร

ครบถวน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 253 ~ 

~ 252 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานนา

เรือง 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหารที่

ถูกสุขอนามัยครบ 

5 หมู 

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรือง

จํานวน 245 วัน 

จํานวนนักเรียน 

39 คนๆละ 21 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

200,655 200,655 200,655 200,655 200,655  1. เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 245 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจไม

นอยกวา รอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 254 ~ 

~ 253 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหิน

ลาด 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหารที่

ถูกสุขอนามัยครบ 

5 หมู  

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาด

จํานวน 245 วัน 

จํานวนนักเรียน 

45 คนๆละ 21

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

231,525 231,525 231,525 231,525 231,525 1.เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหิน

ลาดได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 245 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 255 ~ 

~ 254 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานโนน

งาม 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหารที่

ถูกสุขอนามัยครบ 

5 หมู   

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม

จํานวน 245 วัน 

จํานวนนักเรียน

38 คนๆละ 21

บาท   

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

195,510 195,510 195,510 195,510 195,510 1. เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงามได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 245 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 256 ~ 

~ 255 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน 

แกงยาง 

เพื่อใหเด็กไดรับ

ประทานอาหารที่

ถูกสุขอนามัยครบ 

5 หมู 

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยาง

จํานวน 245 วัน 

จํานวนนักเรียน 

8 คนๆละ 21

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

41,160 41,160 41,160 41,160 41,160 1. เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยางได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 245 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 257 ~ 

~ 256 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานนาเรือง 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู   

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

นักเรียนใน

โรงเรียนบานนา

เรือง จํานวน 

200 วัน จํานวน

นักเรียน170 

คนๆละ 21 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

714,000 714,000 714,000 714,000 714,000 1. นักเรียน

โรงเรียนบานนา

เรืองได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 200 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 258 ~ 

~ 257 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานหินลาด 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู   

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

นักเรียนใน

โรงเรียนบานหิน

ลาด จํานวน 

200 วัน จํานวน

นักเรียน 115 

คนๆละ 21 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 1. นักเรียน

โรงเรียนบานหิน

ลาดไดรับ 

ประทานอาหาร

กลางวันครบ 

200 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 259 ~ 

~ 258 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานโนนงาม 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู 

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

นักเรียนใน

โรงเรียนบาน

โนนงาม จํานวน 

200วัน จํานวน

นักเรียน 113 

คนๆละ 21บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

474,600 474,600 474,600 474,600 474,600 1. นักเรียน

โรงเรียนบานโนน

งามได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 200 วัน  

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 260 ~ 

~ 259  ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานแกงยาง  

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู 

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

นักเรียนใน

โรงเรียนบานแกง

ยาง จํานวน 

200 วัน จํานวน

นักเรียน 51 คน 

ๆละ 21บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

214,200 214,200 214,200 214,200 214,200  1. นักเรียน

โรงเรียนบานแกง

ยางไดรับ 

ประทานอาหาร

กลางวันครบ 

200 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 261 ~ 

~ 260 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานหนอง

กระบือ 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู    

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

นักเรียนใน

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ

จํานวน 200วัน 

จํานวนนักเรียน 

42 คน ๆละ 21

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

176,400 176,400 176,400 176,400 176,400  1. นักเรียน

โรงเรียนบาน

หนองกระบือได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 200 วัน 

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60  

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 262 ~ 

~ 261 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานมวงคํา  

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

จัดซ้ืออาหาร

กลางวัน ใหกับ

นักเรียนใน

โรงเรียนบานมวง

คํา จํานวน 200

วัน จํานวน

นักเรียน 22 คน 

ๆละ 21 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 1. นักเรียน

โรงเรียนบานมวง

คําไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบ 200 วัน   

2. ผูปกครองมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กไดรับประทาน

อาหารถูก

สุขอนามัยครบ 5 

หมู  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 263 ~ 

~ 262 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 สนับสนุนคาจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

นาเรือง 

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือ

ส่ือการเรียนรู 

และอุปกรณการ

เรียนการเรียน

การสอนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรือง 

จํานวนเด็ก 39 

คนๆละ 1,700

บาท 

66,300 66,300 66,300 66,300 66,300 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองมีส่ือ

การเรียนรู รอย

ละ 90    

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 264 ~ 

~ 263 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 สนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอน (ราย

หัว) ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหินลาด 

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูและ

อุปกรณการเรียน

การสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

คุณภาพ และได

มาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือส่ือ

การเรียนรู และ

อุปกรณการเรียน

การเรียนการสอน

ใหกับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

หินลาดจํานวนเด็ก 

45 คนๆละ 

1,700บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

76,500 76,500 76,500 76,500 76,500  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดมีส่ือ

การเรียนรู รอย

ละ 90    

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 265 ~ 

~ 264~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการสนับสนุนคา

จัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานโนน

งาม 

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือ

ส่ือการเรียนรู 

และอุปกรณการ

เรียนการเรียน

การสอนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม

จํานวนเด็ก 38 

คนๆละ 1,700

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงามมีส่ือ

การเรียนรู รอย

ละ 90 

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 266 ~ 
~ 265 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 สนับสนุนคาจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

แกงยาง  

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือ

ส่ือการเรียนรู 

และอุปกรณการ

เรียนการเรียน

การสอนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยาง

จํานวนเด็ก 8 

คนๆละ 1,700

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยางมีส่ือ

การเรียนรู รอย

ละ 90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 267 ~ 
~ 266 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

หนังสือ) ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนาเรือง 

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือ

หนังสือใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนา

เรืองจํานวนเด็ก

39 คนๆละ 

200 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองมี

หนังสือรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 268 ~ 

~ 267 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

หนังสือ) ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหินลาด 

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือ

หนังสือใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหิน

ลาดจํานวนเด็ก 

45 คนๆละ 

200บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดมี

หนังสือรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 269 ~ 

~ 268 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

หนังสือ) ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโนนงาม  

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน  

สนับสนุนจัดซ้ือ

หนังสือใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโนน

งามจํานวนเด็ก 

38 คนๆละ 

200บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงามมี

หนังสือรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 270 ~ 

~ 269 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

หนังสือ) ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานแกงยาง  

เพื่อใหผูเรียนมีส่ือ

การเรียนรูของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน 

สนับสนุนจัดซ้ือ

หนังสือใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานแกง

ยางจํานวนเด็ก 

8 คนๆละ 200

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยางมี

หนังสือรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย

ส่ือการเรียนรู 

คุณภาพได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 271 ~ 

~ 270 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

อุปกรณการเรียน) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

นาเรือง 

เพื่อใหผูเรียนมี

อุปกรณการเรียน

ที่เหมาะสมได

มาตรฐานสงเสริม

การเรียนรูที่

เหมาะสมตามวัย 

สนับสนุนจัดซ้ือ

อุปกรณการ

เรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนา

เรืองจํานวนเด็ก 

39 คนๆละ 

200 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองมี

อุปกรณการเรียน

รอยละ 90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัยมี

อุปกรณการเรียน

ที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 272 ~ 

~ 271 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

อุปกรณการเรียน) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หินลาด 

เพื่อใหผูเรียนมี

อุปกรณการเรียน

ที่เหมาะสมได

มาตรฐานสงเสริม

การเรียนรูที่

เหมาะสมตามวัย 

สนับสนุนจัดซ้ือ

อุปกรณการ

เรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหิน

ลาด จํานวน 45 

คนๆ ละ 200 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดมี

อุปกรณการเรียน

รอยละ 90   

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัยมี

อุปกรณการเรียน

ที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 273 ~ 

~ 272 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

อุปกรณการเรียน) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

โนนงาม  

เพื่อใหผูเรียนมี

อุปกรณการเรียน

ที่เหมาะสมได

มาตรฐานสงเสริม

การเรียนรูที่

เหมาะสมตามวัย 

สนับสนุนจัดซ้ือ

อุปกรณการ

เรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโนน

งาม จํานวน 38 

คนๆละ 200 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงามมี

อุปกรณการเรียน

รอยละ 90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัยมี

อุปกรณการเรียน

ที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 274 ~ 

~ 273 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

อุปกรณการเรียน) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

แกงยาง 

เพื่อใหผูเรียนมี

อุปกรณการเรียน

ที่เหมาะสมได

มาตรฐานสงเสริม

การเรียนรูที่

เหมาะสมตามวัย 

สนับสนุนจัดซ้ือ

อุปกรณการ

เรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานแกง

ยาง จํานวน 8 

คนๆละ 200 

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยางมี

อุปกรณการเรียน

รอยละ 90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัยมี

อุปกรณการเรียน

ที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 275 ~ 

~ 274 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

เครื่องแบบนักเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรือง 

เพื่อใหผูเรียนมี

เครื่องแบบ

เดียวกันเพื่อความ

เปนระเบียบ 

สนับสนุนจัดซ้ือ

เครื่องแบบ

นักเรียนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรือง

จํานวนเด็ก 39 

คนๆละ 300

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

11,700 11,700 11,700 11,700 11,700  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองมี

เครื่องแบบ

นักเรียนรอยละ 

90 

ผูเรียนแตงกายชุด

นักเรียนที่เปน

แบบเดียวกันสราง

ความเปนระเบียบ

วินัยในการแตง

กาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 276 ~ 

~ 275 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

เครื่องแบบนักเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาด 

เพื่อใหผูเรียนมี

เครื่องแบบ

เดียวกันเพื่อความ

เปนระเบียบ 

สนับสนุนจัดซ้ือ

เครื่องแบบ

นักเรียนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาด

จํานวนเด็ก 45

คนๆละ 300

บาท (ขอมูล ณ 

วันที่ 10 

มิถุนายน 

2564)  

13,500 13,500 13,500 13,500 13,500  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดมี

เครื่องแบบ

นักเรียนรอยละ 

90 

ผูเรียนแตงกายชุด

นักเรียนที่เปน

แบบเดียวกันสราง

ความเปนระเบียบ

วินัยในการแตง

กาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 277 ~ 

~ 276 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา   (คา

เครื่องแบบนักเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม 

เพื่อใหผูเรียนมี

เครื่องแบบ

เดียวกันเพื่อความ

เปนระเบียบ 

สนับสนุนจัดซ้ือ

เครื่องแบบ

นักเรียนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม

จํานวนเด็ก 38 

คนๆละ 300

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงามมี

เครื่องแบบ

นักเรียนรอยละ 

90  

ผูเรียนแตงกายชุด

นักเรียนที่เปน

แบบเดียวกันสราง

ความเปนระเบียบ

วินัยในการแตง

กาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 278 ~ 

~ 277 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

เครื่องแบบนักเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยาง 

เพื่อใหผูเรียนมี

เครื่องแบบ

เดียวกันเพื่อความ

เปนระเบียบ 

สนับสนุนจัดซ้ือ

เครื่องแบบ

นักเรียนใหกับ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยาง

จํานวนเด็ก 8 

คนๆละ 300

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยางมี

เครื่องแบบ

นักเรียนรอยละ 

90  

ผูเรียนแตงกายชุด

นักเรียนที่เปน

แบบเดียวกันสราง

ความเปนระเบียบ

วินัยในการแตง

กาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 279 ~ 

~ 278 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรือง 

เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน 

สนับสนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนา

เรืองจํานวนเด็ก 

39 คนๆละ 

430 บาท 

(ขอมูล ณ วันที ่

10 มิถุนายน 

2564) 

16,770 16,770 16,770 16,770 16,770  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานนาเรืองมี

พัฒนาการทั้ง 4

ดานเหมาะสม

ตามวัยรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 280 ~ 

~ 279 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาด  

เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน 

สนับสนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหิน

ลาดจํานวนเด็ก 

45 คนๆละ 

430บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

19,350 19,350 19,350 19,350 19,350   ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหินลาดมี

พัฒนาการทั้ง 4

ดานเหมาะสม

ตามวัยรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 281 ~ 

~ 280 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงาม 

เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน 

สนับสนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโนน

งามจํานวนเด็ก 

38 คนๆละ 

430 บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564) 

16,340 16,340 16,340 16,340 16,340  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานโนนงามมี

พัฒนาการทั้ง 4

ดานเหมาะสม

ตามวัยรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 282 ~ 

~ 281 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา (คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยาง 

เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน  

สนับสนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหกับเด็ก

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานแกง

ยางจํานวนเด็ก 

8 คนๆละ 430

บาท 

(ขอมูล ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 

2564)  

3,440 3,440 3,440 3,440 3,440  ผูเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานแกงยางมี

พัฒนาการทั้ง 4

ดานเหมาะสม

ตามวัยรอยละ 

90  

ผูเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 

ดาน  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 283 ~ 
~ 282 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กปฐมวัย  

เพื่อพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษ

ใหกับเด็กปฐมวัย 

1. เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลนา

เรือง 4 แหง 

2. เด็กเรียนรู

คําศัพท

ภาษาอังกฤษได

มากขึ้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเขตเทศบาล

นาเรืองสามารถ

จดจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษไดไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กมีพัฒนาการ

ทางดานทักษะ

ภาษาอังกฤษ

มากขึ้น  

กองการศึกษา 

46 โครงการแขงขันทักษะ

และพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัย  

เพื่อเปนการ

สงเสริม

ความสามารถดาน

ทักษะของเด็ก

ปฐมวัย 

1. เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลนา

เรือง 4 แหง 

2. เด็กมีทักษะ 

และพัฒนาการที่

เหมาะสมกับวัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเขตเทศบาล

นาเรืองมีทักษะ 

และพัฒนาการที่

เหมาะสมกับวัยไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กมีพัฒนาการ

ความสามารถ

ดานทักษะที่

เหมาะสม 

กองการศึกษา  

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 284 ~ 
~ 283 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการกิน กอด เลน 

เลา เพื่อสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  

1. เพื่อสงเสริม

และพัฒนาการ

ทางดานรางกาย

จิตใจ สังคม 

ส่ิงแวดลอมในเด็ก

ปฐมวัย 

2. เพื่อให

ผูปกครองมีความรู

ในการดูแลสุขภาพ 

และการเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัยอยางถูกวิธี 

1.เด็ก ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เขต ทต.นาเรือง 

2.ผูปกครองของ

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เขต ทต.นาเรือง  

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. เด็กไดรับการ

สงเสริม

พัฒนาการเพิ่ม

มากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60    

2. ผูปกครองของ

เด็กมีความรู และ

ทักษะในการ

สงเสริม

พัฒนาการ

สําหรับเด็ก

ปฐมวัยเพิ่มมาก

ขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 60  

1. เด็ก มี

พัฒนาการ

ทางดานรางกาย 

จิตใจสังคม 

ส่ิงแวดลอมทีดี 

2. ผูปกครอง

สามารถนําความรู

ไปใชในการเล้ียงดู

เด็กปฐมวัยได

อยางถูกวิธี  

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 285 ~ 
~ 284 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการสงเสริม

พัฒนาการทางสังคม

สําหรับเด็กปฐมวัย  

1. เพื่อใหเด็ก

พัฒนาทักษะการ

เคล่ือนไหว 

2. เพื่อสราง

ประสบการณการ

สงเสริมพัฒนาการ

ทางดานสังคม 

1. เด็ก ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เขต ทต.นาเรือง 

2. เด็ก ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เขต ทต.นาเรือง

ไดพัฒนาทักษะ

ทางดานสังคม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. เด็กไดรับการ

สงเสริมพัฒนา

ทักษะการ

เคล่ือนไหวเพิ่ม

มากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60 

2. เด็กไดรับการ

สงเสริมการสราง

ประสบการณ

พัฒนาการ

ทางดานสังคม

เพิ่มมากขึ้นไม

นอยกวารอยละ 

60 

1. เด็ก มี

พัฒนาการ

ทางดานทักษะ

การเคล่ือนไหว 

2. เด็ก มี

ประสบการณ

ทางดานสังคม  

กองการศึกษา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 286 ~ 
~ 285 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการจัดทําหลักสูตร

และแผนประสบการณ

เรียนรูของศูนยเด็กเล็ก

ในเขตเทศบาลนาเรือง  

เพื่อใหบุคลากรครู

มีความรูเรื่องการ

จัดทําหลักสูตร 

และแผนจัด

ประสบการณ 

บุคลากรครูศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 

4 แหง 

 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรครูศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ความรูเรื่องการ

จําแผนจัด

ประสบการณเพิ่ม

มากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60 

บุคลากรครูไดรับ

ความรูเรื่องการ

จัดทําหลักสูตร 

และแผนจัด

ประสบการณ  

กองการศึกษา 

50 โครงการพัฒนาความรู

บุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อใหบุคลากร

ทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนา

ตนเอง 

บุคลากรทางการ

ศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.นาเรืองทั้ง 4 

แหง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 บุคลากรทางการ

ศึกษาในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เขต ทต.นาเรือง

ไดรับการพัฒนา

ตนเองไหวเพิ่ม

มากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60 

บุคลากรทางการ

ศึกษา มีการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง  

กองการศึกษา 

 

 ~ 287 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการประชุมอบรม 

คณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลนาเรือง 

เพื่อใหคณะ 

กรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก มีความรู และ

เขาใจบทบาท

หนาที่ 

คณะกรรมการ

บริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 4 

แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. คณะกรรม  

การนําความรูไป

ปรับใชไดรอยละ 

60 

2. จัดประชุมป

ละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ

บริหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก มีความรู 

และเขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

กองการศึกษา 

52 โครงการกิจกรรมวันไหว

ครูของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตเทศบาลนา

เรือง 

เพื่อใหเด็ก

ตระหนักระลึกถึง

ครู 

เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 

4 แหง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กมีความ

ตระหนักระลึกถึง

ครูเพิ่มมากขึ้นไม

นอยกวารอยละ 

60 

เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กให

ความสําคัญกับครู

เพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษาอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการจัดหาวัสดุ

ครุภัณฑศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในเขต

เทศบาลนาเรือง 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีวัสดุ

ครุภัณฑที่เพียงพอ

ตอการจัดการ

เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 4 แหง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วัสดุครุภัณฑของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีจํานวน

พอเพียงไมนอย

กวารอยละ 60 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุครุภัณฑ

ที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

54 โครงการ

ทุนการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียน 

นักศึกษาและ

ผูดอยโอกาส 

เพื่อสงเสริมทุน 

การศึกษาให

นักเรียน นักศึกษา 

และผูดอยโอกาส 

ไดรับการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น  

นักเรียน  นักศึกษา

และ ผูดอยโอกาส 

ในเขตตําบลนา

เรือง ปละ 2 คน 

(รายละเอียดตามที่ 

ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  1. สําเร็จ

การศึกษารอยละ 

100 

2. มีความพอใจ 

รอยละ 100 

1. นักเรียน 

นักศึกษา และ

ผูดอยโอกาส 

ไดรับการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น 

2. ไดทํางานและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม 54  โครงการ - - 4,703,470 4,703,470 4,703,470 4,703,470 4,703,470 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการฟนฟูสืบ

สานศิลป 

วัฒนธรรมทองถิ่น 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน

และอนุรักษประเพณี

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก

ใหเด็ก เยาวชนใน

ทองถิ่นเกิดความ

ตระหนักและเขามามี

สวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

เด็ก และเยาวชน

ในสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่

เทศบาลตําบล

นาเรือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เด็ก และ

เยาวชนมีความ

ตระหนักและมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ ฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญา

ทองถิ่นไมนอย

กวารอยละ 60 

1. ประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น

ไดรับการสงเสริม

อนุรักษสูคนรุน

ตอไป 

2. เด็ก และเยาวชน

ในทองถิ่นเกิดความ

ตระหนักและมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมมาก

ขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 290 ~ 

~ 289 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 
 

โครงการประเพณี

สงกรานต และรด

นํ้าขอพรผูสูงอายุ 

1. เพื่อเปนการสงเสริม

ฟนฟูและอนุรักษไวซ่ึง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

สงกรานต 

2. เพื่อสรางความสมัคร

สมานสามัคคีของชุมชน  

ผูสูงอายุ และ

ประชาชนทั่วไป

รวมกิจกรรม 

600 คน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผูสูงอายุ และ

ประชาชนทั่วไป

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอย

ละ 60   

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60  

1. ไดอนุรักษ

ประเพณี

สงกรานต 

2. เกิดความ

สามัคคีของคนใน

ชุมชน  

กองการศึกษา 

3 โครงการสืบสาน

ประเพณีลอย

กระทง 

เพื่ออนุรักษประเพณี

ลอยกระทง  

ประชาชนในเขต 

ตําบลนาเรือง

จํานวน 100 

คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 60  

ไดอนุรักษ

ประเพณีลอย

กระทง  

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 291 ~ 

~ 290 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 

โครงการจัดทําตน

เทียนอําเภอนาเยีย  

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม 

และประเพณีไทย 

ตนเทียนพรรษา

จํานวน 1 ตน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ตนเทียน

พรรษาจํานวน 

1 ตน  

ไดอนุรักษประเพณี

ทองถิ่นไทย  

กองการศึกษา  

5 โครงการเขารวม

แขงขันเรือยาว 

เพื่อสงเสริมประเพณี

แขงขันเรือยาวใน

ทองถิ่น 

เขารวมแขงขัน

เรือยาว จํานวน 

3 ทีม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน

เขตตําบลนา

เรืองเขารวม

แขงขันไมนอย

กวารอยละ 60 

ไดอนุรักษ ประเพณี

แขงขันเรือยาว  

กองการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 292 ~ 

~ 291 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 
 
 

โครงการอบรมฮัก

แพงฮวมกัน (ผูก

เส่ียว) 

1. สรางความสามัคคี

ของคนในชุมชน 

2. เพื่ออนุรักษประเพณี

ทองถิ่น  

ประชาชนทั้ง 9 

หมูบานเขารวม

ผูกเส่ียว  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ประชาชน

ในเขตตําบลนา

เรืองเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 60 

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60  

1. เกิดความสามัคคี

ของคนในชุมชน 

2. ไดอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 293 ~ 

~ 292 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 

โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

สําหรับเด็ก และ

เยาวชน 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 

และจริยธรรม ใหกับ

เด็ก และเยาวชนไปใช

ในการดําเนินชีวิต 

1. เด็ก และ

เยาวชนในเขต 

ทต.นาเรือง 

2. เด็ก และ

เยาวชนมี

คุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิต  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็ก และเยาวชน

ในเขต ทต.นา

เรืองมีความรู

เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่ม

มากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60 

เด็ก และเยาวชน

นําคุณธรรม 

จริยธรรมไปใชใน

การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  

กองการศึกษา 

8 โครงการแขงขันกีฬา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตเทศบาลนา

เรือง 

 

เพื่อสงเสริมใหเด็กมี

กิจกรรมเคล่ือนไหว

รางกาย ออกกําลัง

กาย สรางสุขภาพ 

พลานามัย ที่แข็งแรง

สมบูรณมีพัฒนาการ

สมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 4 แหง 

 

30,000  

 

30,000  

 

30,000  

 

30,000  

 

30,000  

 

เด็กมีพัฒนาการ

ทักษะทางดาน

รางกายสมบูรณ

แข็งแรงรอยละ 

60 

 

เด็กมีกิจกรรม

เคล่ือนไหว

รางกายออกกําลัง

กาย สุขภาพ 

พลานามัยที่

แข็งแรงสมบูรณมี

พัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 294 ~ 
~ 293 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ

ศิลปะ และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

1. เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

และเยาวชน อนุรักษ

ศิลปะ และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

2. เพื่อเปนการนําเอา

ศิลปะ และภูมิปญญา

ทองถิ่นมาสืบทอดตอ

ใหกับเด็ก และ

เยาวชน 

1. เด็ก และ

เยาวชนในเขต 

ทต.นาเรือง   

2. เด็ก และ

เยาวชนมีความรู 

เก่ียวกับศิลปะ 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  1. เด็ก และ

เยาวชนในเขต ทต.

นาเรืองมีความรู

เก่ียวกับศิลปะ และ

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพิ่มมากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60  

2. เด็ก และ

เยาวชนมีจิตสํานึก

การอนุรักษศิลปะ 

และภูมิปญญา

ทองถิ่นไมนอยกวา

รอยละ 10         

1. เด็ก และ

เยาวชนมีความรู 

เก่ียวกับศิลปะ 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

2. เด็ก และ

เยาวชนสามารถ

สืบทอดศิลปะ 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น  

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 295 ~ 
~ 294 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอะการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียน เยาวชน 

และประชาชนตาน     

ยาเสพติด  

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในเขตตําบล

นาเรืองเลนกีฬาหางไกล

ยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

ในเขตเทศบาล

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 500 

คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. เด็ก เยาวชน 

และประชาชนใน

เขตเทศบาล

ตําบลนาเรืองเขา

รวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 

60 

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60 

3. จัดกิจกรรมป

ละ 1 ครั้ง 

1. สงเสริมใหเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนออก

กําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ 

2. เด็ก เยาวชน 

ประชาชนเลนกีฬา 

หางไกลจากยา

เสพติด 

กองการศึกษา  

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 296 ~ 

~ 295 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอะการโ ยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการแขงขันกีฬา

มวลชนสัมพันธตาน

ยาเสพติด  

1. เพื่อสงเสริมให

ประชาชน และ

เจาหนาที่ไดออกกําลัง

กาย 

2. เพื่อใหประชาชน 

เจาหนาที่ใชเวลาวางให

เกิดประโยชนหางไกล

จากยาเสพติด 

3. สรางความสามัคคี

ของประชาชน 

หนวยงาน/องคกร 

ประชาชน 

เจาหนาที่ใน

เขตอําเภอ   

นาเยียเขารวม

กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ประชาชน 

และเจาหนาที่ใน

เขตอําเภอเขา

รวมกิจกรรมครบ

ทุกแหง 

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60 

3. จัดกิจกรรมป

ละ1 ครั้ง  

1. สงเสริมให

ประชาชน และ

เจาหนาที่ออก

กําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ 

2. ประชาชน และ

เจาหนาที่เลนกีฬา

หางไกลจากยา

เสพติด 

3. ประชาชน และ

เจาหนาที่ มีความ

สามัคคี 

กองการศึกษา  

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 297 ~ 

~ 296 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอะการ โยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการแขงขันกีฬา

ฟุตซอลเทศบาล

ตําบลนาเรืองตานยา

เสพติด  

1. เพื่อสงเสริมให

เยาวชน และประชาชน 

ไดออกกําลังกาย 

2. เพื่อใหเยาวชน และ

ประชาชน เจาหนาที่ใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนหางไกลจาก

ยาเสพติด 

เยาวชน และ

ประชาชน 

เจาหนาที่ใน

เขตเทศบาล

ตําบลนาเรือง

เขารวม

กิจกรรม  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  1. เยาวชน และ

ประชาชน เขา

รวมกิจกรรมครบ

ทุกหมูบาน 

2. ผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60 

3. จัดกิจกรรมป

ละ1 ครั้ง  

1. สงเสริมให

เยาวชน และ

ประชาชน ออก

กําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ  

2. เยาวชน และ

ประชาชนเลนกีฬา

หางไกลจากยา

เสพติด   

กองการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 298 ~ 

~ 297 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอะการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกีฬาสงเสริม

สุขภาพโรงเรียนบาน  

นาเรือง 

1. เพื่อใหนักเรียน

ทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรง สมบูรณ 

2. เพื่อแกไข

ปญหายาเสพติด 

นักเรียนโรงเรียน

บานนาเรือง 

จํานวน 250 

คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนสนใจเลน

กีฬาเพิ่มขึ้น รอย

ละ 30 

 

1. นักเรียนทุกคน

มีสุขภาพแข็งแรง 

2. นักเรียนใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนและ

หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

14 โครงการกีฬาตานยาเสพ

ติดโรงเรียนบานมวงคํา 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนเลน

กีฬา ออกกําลัง

กาย หางไกลยา

เสพติด 

นักเรียนโรงเรียน

บานมวงคํา ทุก

คน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  เด็กนักเรียนออก

กําลังกาย เลน

กีฬา เพิ่มขึ้น รอย

ละ 30 

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยแข็งแรง 

ไมพึ่งพายาเสพติด 

กองการศึกษา  

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 299 ~ 

~ 298 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอะการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกีฬาตานยาเสพ

ติดโรงเรียนบานหินลาด 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนเลน

กีฬา ออกกําลัง

กาย หางไกลยา

เสพติด 

นักเรียนโรงเรียน

บานหินลาด ทุก

คน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนออก

กําลังกาย เลน

กีฬา เพิ่มขึ้น รอย

ละ 30  

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยแข็งแรง 

ไมพึ่งพายาเสพติด 

กองการศึกษา 

16 โครงการกีฬาตานยาเสพ

ติดโรงเรียนบานโนนงาม  

เพื่อใหนักเรียน

เยาวชน ไดมี

อุปกรณออกกําลัง

กาย 

นักเรียนโรงเรียน

บานโนนงาม ทุก

คน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนออก

กําลังกาย เลน

กีฬา เพิ่มขึ้น รอย

ละ 30  

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยแข็งแรง 

ไมพึ่งพายาเสพติด 

กองการศึกษา 

  

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 300 ~ 

~ 299 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการอะการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ

แขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ  

เพ่ือปลูกจิตสํานึก

เด็กและเยาวชน 

กระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติด 

อุดหนุน

งบประมาณให

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ จัด

กิจกรรมปละ 1 

คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   1. นักเรียน 

เยาวชนออกกําลัง

กาย/หางไกลยา

เสพติด เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10                     

2. นักเรียน 

เยาวชน 

ประชาชนมีความ

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

เด็กและ

เยาวชน กระ

หนักถึงพิษภัย

ของยาเสพติด  

กอง

การศึกษา 

18 โครงการกีฬา

ตานยาเสพติด

โรงเรียนบาน

แกงยาง  

เพ่ือใหนักเรียน

เยาวชน ไดมี

อุปกรณออกกําลัง

กาย 

นักเรียนโรงเรียน

บานแกงยาง ทุก

คน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนออก

กําลังกาย เลน

กีฬา เพ่ิมข้ึน รอย

ละ 30  

นักเรียนมี

สุขภาพอนามัย

แข็งแรงไมพ่ึง 

พายาเสพติด 

กอง

การศึกษา 

รวม 18  โครงการ - - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 301 ~ ~ 300 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ความเขมแข็ง ในการ

ปฏิบัติงานในภาวะ

ฉุกเฉิน 

จิตอาสาภัย

พิบัติในตําบล

นาเรือง 

จํานวน 60 

คน 

133,500 133,500 133,500  133,500 133,500 จัดฝกอบรมได

อยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

จิตอาสามี

ศักยภาพและ

ความเขมแข็ง ใน

การปฏิบัติงานใน

ภาวะฉุกเฉิน 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อเปนการทบทวน
ความรูเดิม เพิ่มเติม
ความรูใหม ทดสอบ
รางกาย ทดสอบ
กําลังใจ ของสมาชิก 
อปพร.ใหมีความ
พรอมในการออก
ปฏิบัติหนาที่ เผชิญ
เหตุ เพื่อชวยเหลือ 
อํานวยความสะดวกพี่
นองประชาชนในพื้นที่ 

ปละ 20 คน
เขารับการ
ฝกอบรม
ทบทวน ณ 
ศูนยปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 
13 จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. อปพร. เขา
รวมกิจกรรมรอย
ละ 70 
2. จัดฝกอบรม
ทบทวน ปละ 1 
ครั้ง 
3. ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การออกปฏิบัติ
หนาที่ รอยละ 
70 

1. อปพร.มีความ
พรอมในการออก
ปฏิบัติหนาที่ 
2. อปพร.มีความรู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ 
3. อปพร. ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
จริงใจ และ
เสียสละ  

สํานักปลัด 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~302 ~ 
~ 301 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือเครื่องแบบ
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อใหอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) มี
เครื่องแบบสวมใสเวลา
ออกปฏิบัติหนาที่ 

1. อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อป
พร.) จํานวน 
192 คน 
2. จัดซ้ือชุด
เครื่องแบบ
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อป
พร.) จํานวน 
192 ชุด 
 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 1. อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 
ไดรับชุด
เครื่องแบบเพื่อใช
สวมใสในการ
ออกปฏิบัติหนาที่
ครบทุกคน 
2. อาสา
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 
มีความพึงพอใจ
รอยละ 90 

1. อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) มี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่ แตง
การถูกตองตาม
ระเบียบ เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
2. อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 
ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความจริงใจ และ
เสียสละ  

สํานักปลัด 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

~ 303 ~ 

~ 302 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

โครงการติดต้ัง
ระบบเสียงตาม
สายในเขตตําบล 
นาเรือง 

เพ่ือประชาสัมพันธ 
แจงเตือน แจงขอมูล
ขาวสาร ใหประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล
นาเรืองไดทราบ โดย
ท่ัวกัน  

ติดต้ังระบบเสียงตาม
สายใน หมู 1 - หมู 9 
ตําบลนาเรือง จํานวน 
1 ชุด(รายละเอียด
ตามท่ีเทศบาลตําบล
นาเรืองกําหนด) 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนา
เรือง ไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร การ
แจงเตือนขาว
ประชาสัมพันธจาก
เทศบาลตําบลนา
เรือง รอยละ 90 

ประชาชน
รับทราบขอมูล
ขาวสาร การแจง
เตือน ขาว
ประชาสัมพันธ
จากทางภาครัฐ
มากย่ิงข้ึน   

สํานักปลัด 
 

5 โครงการอบรม
ฝกซอมแผน
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือทบทวนความรู 
ฝกซอมแผนแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อ
เผชิญเหตุ การเขา
ระงับเหตุ การปองกัน
เหตุอัคคีภัยท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  

1. จัดฝกอบรมท่ี ทต.
นาเรือง ปละ 1 คร้ัง 
2. สมาชิก อปพร. 
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง/ 
ประชาชน และผูท่ี
สนใจเขารวม 100 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดฝกอบรมได
อยางนอยปละ 1 
คร้ัง 
2. สมาชิก อปพร. 
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง/ 
ประชาชน และผูท่ี
สนใจเขารวม ไม
นอยกวารอยละ 70 

สมาชิก อปพร. 
พนักงาน
เทศบาล/
พนักงานจาง/ 
ประชาชน และผู
ท่ีสนใจเขารวมมี
ความรูในการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

สํานักปลัด 
 

รวม   5  โครงการ - - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000  - - - 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 304 ~ 

~ 303 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย  

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการฝกซอมแผน

ปองกันภัยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตเทศบาลนาเรือง 

 

เพื่อปองกันภัย

อันตรายตางๆ 

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในเขต ทต.

นาเรือง 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 4 แหง 

 

15,000  

 

15,000  

 

15,000  

 

15,000  

 

15,000  

 

เด็กสามารถ

เรียนรูวิธีการ

ปองกันภัย

อันตรายตางเพิ่ม

มากขึ้นรอยละ 

60 

เด็กเรียนรูการ

ปองกันภัย

อันตรายตางๆ ได

อยางถูกตอง 

 

กองการศึกษา 

2 โครงการติดตั้งถังดับเพลิง

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลนาเรือง 

เพื่อความ

ปลอดภัยของครู 

เด็ก ผูปกครอง    

ผูมาติดตอราชการ 

และอาคารเรียน  

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีจํานวนถัง

ดับเพลิงของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 

4 แหงเพิ่มมาก

ขึ้นรอยละ 10 

ครู เด็ก ผูปกครอง 

ผูมาติดตอราชการ 

และอาคารเรียนมี

ความปลอดภัย

มากขี้น 

กองการศึกษา  

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 305 ~ 

~ 304 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย  

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือเครื่องรับสง
วิทยุ ระบบ 
VHF/FM  

เพื่อใหสมาชิก อป
พร./ผูบริหาร/และ
ผูที่ปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีวิทยุส่ือสารใช
ติดตอส่ือสารเวลา
ปฏิบัติหนาที่ 

ขนาดกําลังสง 5 
วัตต ปละ 10 
เครื่อง 
(รายละเอียด
ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ 
ธันวาคม 
2563)         

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  1. จัดซ้ือวิทยุส่ือสาร
ชนิดเครื่องดํา 
(หนวยงานราชการ) 
ครบ 
2. สมาชิก อปพร./
ผูบริหาร/และผูที่ปฏิบัติ 
งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
สามารถนําไปใชได รอย
ละ 90 
3. สมาชิก อปพร./
ผูบริหาร/และผูที่
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีความพึง
พอใจ รอยละ 70 

1. สมาชิก อป
พร./ผูบริหาร/และ
ผูที่ปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย มีความพรอม
ในการปฏิบัติ
หนาที่ 
2. สมาชิก อป
พร./ผูบริหาร/และ
ผูที่ปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ปฏิบัติหนาที่
ดวยความจริงใจ 
และเสียสละ 

สํานักปลัด 
 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 306 ~ 

~ 305 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือเครื่องยนตพนยา 
แบบสะพายหลัง 

เพื่อใหงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย และผู
รวมปฏิบัติหนาที่ 
มีวัสดุ/อุปกรณ ใน
การออกปฏิบัติ
หนาที่ เผชิญเหตุ 
และชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอน 

เครื่องยนตพน
ยาแบบสะพาย
หลัง จํานวน 5 
เครื่อง 
(รายละเอียด
ตามเทศบาล
ตําบลนาเรือง
กําหนด) 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 เครื่องยนตพนยา
แบบสะพายหลัง 
จํานวน 5 เครื่อง 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย และผูรวม
ปฏิบัติหนาที่ มี
วัสดุ/อุปกรณ ใน
การออกปฏิบัติ
หนาที่ เผชิญเหตุ 
และชวยเหลือ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 307 ~ 

~ 306 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง
กลอง โทรทัศน
วงจรปด (CCTV) 

เพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอย 
ปองปราม จับภาพ 
บันทึกขอมูล เก็บ
ขอมูลเบาะแสผูที่
กระทําความผิด  

ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) ในเขต ทต.นา
เรือง จํานวน 6 จุด
สถานที่ติดตั้งเปนไป
ตามที่เทศบาลตําบล
นาเรืองกําหนด  
(รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณสมบัติพื้นฐาน
ระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 
ประกาศ ณ วันที่  11  
มิถุนายน  2564) 
ลําดับที่ 4 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000  ติดตั้งไดครบตาม
จํานวนที่ ทต.นา
เรืองกําหนด และ
สามารถใชงานได 

กลองสามารถใช
งานไดเม่ือเวลา
เกิดเหตุ มีขอมูล
เบาะแสเพื่อ
ติดตามผูกระทํา
ความผิด 

สํานักปลัด 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 308 ~ 

~ 307 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลปใหม  
(7 วันอันตราย) 

เพื่อบริการและ
อํานวยความสะดวก
แกประชาชนที่
สัญจรไปมา ในชวง
เทศกาลปใหม 

1. ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 1 จุด ณ 
สามแยก รพ.สต. นา
เรือง 
2. ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 7 วัน 
ตามนโยบายรัฐบาล  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. มีการตัง้จุด
บริการ จํานวน 1 
จุด  
2. ตั้งจุดบริการ 
ครบ 7 วัน ตาม
นโยบายรัฐบาล 
3.ประชาชนใช
บริการ รอยละ 
20 
4. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 60 

ประชาชนที่สัญจร
ผานไปมาไดรับ
ความสะดวก ลด
อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน , มีบริการนํ้า
ดื่ม, กาแฟ เปนตน 

สํานักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 309 ~ 

~ 308 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชน เทศกาล
สงกรานต  
(7 วันอันตราย)  

เพื่อบริการและ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนที่สัญจร
ไปมา ในชวง
เทศกาลสงกรานต 

1. ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 1 จุด 
ณ สามแยก รพ.
สต. นาเรือง 
2. ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 7 วัน 
ตามนโยบาย
รัฐบาล  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. มีการตั้งจุด
บริการ จํานวน 1 
จุด 
2. ตั้งจุดบริการ 
ครบ 7 วัน ตาม
นโยบายรัฐบาล 
3.ประชาชนใช
บริการ รอยละ 
20 
4. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 60 

ประชาชนที่สัญจร
ผานไปมาไดรับ
ความสะดวก ลด
อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน , มีบริการนํ้า
ดื่ม, กาแฟ เปนตน 

สํานักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 310 ~ 

~ 309 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือสายนํ้า
ดับเพลิง 

เพื่อใหงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.นา
เรือง มีวัสดุ/อุปกรณ
ในการออกปฏิบัติ
หนาที่ เผชิญเหตุ 
และใหบริการ
ชวยเหลือประชาชน 

สายนํ้าดับเพลิง 
ขนาด 1.5 น้ิว 
จํานวน 2 เสน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สายนํ้าดับเพลิง
ขนาด 1.5 น้ิว 
ความยาว 30 
เมตร จํานวน 2 
เสน 

งานปองกันฯ มี
วัสดุ/อุปกรณใน
การออกปฏิบัติ
หนาที่ เผชิญเหตุ 
และใหบริการ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
 

9 จัดซ้ือเครื่องกําเนิด
ไฟฟา ขนาด 5 
กิโลวัตต 

เพื่อใชผลิต
กระแสไฟฟาสํารอง
เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

เครื่องกําเนิดไฟฟา 
ขนาด 5 กิโลวัตต 
จํานวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563)        

55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 จัดซ้ือเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 
ขนาด 5 กิโลวัตต 
ไดตามจํานวน 
และตาม
มาตรฐาน
ครุภัณฑ 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย มีเครื่องกําเนิด
ไฟฟาไวใชในยาม
ฉุกเฉิน 

สํานักปลัด 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 311 ~ 
~ 310 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งกระจก
โคงมน ภายในเขต
พื้นที่ตําบลนาเรือง 

1.เพื่อให
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
2.ปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดตั้งกระจกโคง
มน ขนาด 32 น้ิว 
ในเขตพื้นที่ตําบล
นาเรือง จํานวน 6 
จุด 
(สถานที่ติดตั้ง
เปนไปตามที่
เทศบาลตําบลนา
เรืองกําหนด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
2.จํานวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง
คมนาคมและลด
อุบัติเหตุ 

สํานักปลัด 
 

11 โครงการอบรมอาสา 
สมัครปองกันไฟปา 

เพื่อให เจาหนาที่
และประชาชนใน
ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ
ปองกันและระงับ
การเกิดไฟปา ไฟ
ลามทุงในเบื้องตน
ได 

เจาหนาที่และ
ประชาชนในพื้นที่
เขารวมโครงการ 
จํานวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ชุมชนไดรับ
ความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันและระงับ
การเกิดไฟปาไฟ
ลามทุงได 
2.จํานวนครั้งของ
การเกิดไฟปาไฟ
ลามทุงลดลง 

ลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
จากเหตุไฟปา ไฟ
ลามทุง 

สํานักปลัด 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02 

~ 312 ~ 
~ 311 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูตาม 
พรบ.ขอมูล
ขาวสาร  

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที่ 
ทต.นาเรือง
กําหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง
และประชาชน
ไดรับความรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 
70 

ประชาชนรูขอมูล
ขาวสารเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น  

สํานักปลัด 

13 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให
ความรูการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

เพื่อใหผูบริหาร
สมาชิกสภาและ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับ
ซอน 

1. จัดอบรมปละ 
1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที่ 
ทต.นาเรือง
กําหนด) 
2.ผูบริหาร สมาชิก
สภาและเจาหนาที่ 
เขารวม 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได
อยางนอยปละ 1 
ครั้ง (รายละเอียด
ตามที่ ทต.นา
เรืองกําหนด) 
2. ผูบริหาร
สมาชิกสภา และ
เจาหนาที่ เขา
รวมไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

ผูบริหาร สมาชิก
สภา และ
เจาหนาที่ไดรับ
ความรูเก่ียวกับผล
ประโยชนทับซอน
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 ~ 313 ~ 

~ 312 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ 
ภายในเขตพื้นที่ตําบล
นาเรือง 

1.เพื่อให
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
2.ปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

สัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด
โคม  300 มม. 
แผงโซลา 10 วัตต 
สีเหลือง ตาม
มาตรฐานกรมทาง
หลวง ในเขตพื้นที่
ตําบลนาเรือง 
จํานวน 10 จุด 
(สถานที่ติดตั้ง
เปนไปตามที่
เทศบาลตําบลนา
เรืองกําหนด) 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 1. รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
2. จํานวนครั้ง
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง
คมนาคมและลด
อุบัติเหตุ 

สํานักปลัด 
 

รวม 14  โครงการ - - 592,500 592,500 592,500 592,500 592,500  - - - 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 313 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

เทศบาลนาเรือง  

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสะอาด 

ปลอดภัย นาอยู 

นาเรียน  

ปลูกตนไม 

และอุปกรณ

ตกแตงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

4 แหง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงมี

ตนไม ภูมิทัศนทีดี

ขึ้นรอยละ 60 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสะอาด 

ปลอดภัย สงเสริม

การเรียนรู 

กองการศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงสนาม

เด็กเลนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตเทศบาล 

นาเรือง 

 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความ

ปลอดภัย และ

สงเสริมตอการ

เรียนรู 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 4 แหง 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงมี

ความปลอดภัย 

และสงเสริมตอ

การเรียนเพิ่มขึ้น

รอยละ 60    

สนามเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กปลอดภัย และ

สงเสริมการเรียนรู 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 314 ~ 

~ 315 ~ 

~ 314 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่น

ผานการเลน (สนามเด็ก

เลนสรางปญญา) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานนาเรือง

หมู 37 ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีสนาม

เด็กเลนที่

ปลอดภัย มี

อุปกรณที่สงเสริม

พัฒนาการครบทุก

ดาน 

สนามเด็กเลน

สงเสริม

พัฒนาการ 
(รายละเอียด

ตามแบบของ

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น

กําหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1. เด็กมีพัฒนา 

การที่เหมาะสม

ตามวัยเพิ่มขึ้น

รอยละ 60         

2. เด็ก และ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสนามเด็ก

เลนที่ปลอดภัย

สงเสริมพัฒนาการ

ของเด็ก 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 315 ~ 

~ 316 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่น

ผานการเลน (สนามเด็ก

เลนสรางปญญา) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด 

หมู 3 ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีสนาม

เด็กเลนที่

ปลอดภัย มี

อุปกรณที่สงเสริม

พัฒนาการครบทุก

ดาน 

สนามเด็กเลน

สงเสริม

พัฒนาการ 
(รายละเอียด

ตามแบบของ

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น

กําหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1. เด็กมีพัฒนา 

การที่เหมาะสม

ตามวัยเพิ่มขึ้น

รอยละ 60         

2. เด็ก และ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสนามเด็ก

เลนที่ปลอดภัย

สงเสริมพัฒนาการ

ของเด็ก 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 316 ~ 

~ 317 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

เครื่องเลนสนามกลางแจง

เด็กปฐมวัย  

เพื่อใหเด็กปฐมวัย

มีเครื่องเลนสนาม

กลางแจงที่ชวย

สงเสริมพัฒนาการ 

ครุภัณฑเครื่อง

เลนสนาม

กลางแจง ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

4 แหง

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. เด็กมีพัฒนา 

การที่เหมาะสม

ตามวัยเพิ่มขึ้น

รอยละ 60         

2. เด็ก และ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 60 

เด็กปฐมวัยมี

เครื่องเลนสนาม

ชวยสงเสริม

พัฒนาการเด็กได

ตามวัย 

กองการศึกษา 

รวม 5  โครงการ - - 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 - - - 

 

 

 

 

 

 
~ 318 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 317 ~ 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.1 แผนงานเหคะและชุมชนและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงคลด

ปริมาณขยะใน

สถานศึกษา 

1.เพื่อใหเด็ก และ

เยาวชน มีความรู

ความเขาใจในการ

แยกขยะใหถูกตอง 

2.เพื่อใหปริมาณ

ขยะลดนอยลง 

1. เด็ก และ

เยาวชนในเขต 

ทต.นาเรือง 

2. เด็ก และ

เยาวชนมีความรู 

ความเขาใจใน

การแยกขยะได

ถูกตอง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  1. เด็ก และ

เยาวชนในเขต ทต.

นาเรืองมีความรู

เรื่องการแยกขยะ

เพิ่มมากขึ้นไมนอย

กวารอยละ 60 

2. ปริมาณขยะใน

สถานศึกษาลด

นอยลงไมนอยกวา

รอยละ 10 

3. จัดกิจกรรม

อยางนอยปละ 2

ครั้ง 

1. เด็ก และ

เยาวชนมีความรู 

ความเขาใจใน

การแยกขยะได

อยางถูกตอง 

2. ปริมาณขยะ

ในสถานศึกษา

ลดนอยลง  

กองการศึกษา 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 319 ~ 
~ 318 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.1 แผนงานเหคะและชุมชนและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 

โครงการลอมรั้วที่

สาธารณะโนนบก 

เพื่ออนุรักษ รักษา

พื้นที่ปาสาธารณะ

ประโยชนไมให

ประชาชนบุกรุก 

ลอมรั้วที่

สาธารณะ

ประโยชนโนน

บก พื้นที่ 99 ไร 

2 งาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ดําเนินการ

ลอมรั้วได รอยละ 

100 

2. ประชาชน

พอใจ รอยละ 

80 

พื้นที่ปาสาธารณะ

ประโยชนโนนบก 

ไมโดนบุกรุก 

สํานักปลัด 

3 โครงการปรับภูมิทัศน

สระใหญ หมู 7 บานนา

เรืองนอย  

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลัง

กายและพักผอน 

หยอนใจ 

พื้นที่รอบๆ สระ

ใหญ หมู 7 บาน

นาเรืองนอย 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. ดําเนินการ

ตามแบบได รอย

ละ 100 

2. ประชาชน

พอใจ รอยละ 

80 

ประชาชนมี

สถานที่พักผอน 

หยอนใจและออก

กําลังกายมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02 

~ 320 ~ 

~ 319 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.1 แผนงานเหคะและชุมชนและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

โครงการปรับภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศนวัดบานนาเรือง 

เพื่ออนุรักษ พื้นที่

ปาและทองเที่ยง

ชมธรรมชาตขิอง

ปา 

พื้นที่ปาในวัด

บานนาเรือง 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนพอใจ 

รอยละ 80 

มีแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศน 

สํานักปลัด 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนในเทศบาลตําบล

นาเรือง 

เพื่อใหสถานที่

ราชการ

บรรยากาศดี รม

รื่นนาอยู นามอง   

ภายในเขต

เทศบาลตําบล

นาเรือง 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นา

เรือง กําหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่มาใช

บริการพอใจ รอย

ละ 50 

สถานที่ราชการ

บรรยากาศดี รม

รื่นนาอยู นามอง  

มากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม  5 โครงการ - - 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 - - - 

 

 

 

 

~ 320 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงเกษตรอินทรียตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เพื่อใหนักเรียน

มีความรูในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

และระบบเกษตร

อินทรีย 

2. เพื่อสงเสริมให

มีการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและ

การเกษตรอินทรีย

มาใชในชีวิต 

ประจําวัน  

โรงเรียนในเขต

ตําบลนาเรือง    

6 แหง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 นักเรียนไดเรียนรู

เกษตรอินทรีย

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงเพิ่มมาก

ขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 60  

1. นักเรียนมี

ความรูในหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และ

หลักการของ

เกษตรอินทรีย 

2. นักเรียน

สามารถนํามาปรับ

ใชในชีวิต 

ประจําวันได 

กองการศึกษา 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 321 ~ 

~ 322 ~ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรมเล้ียง  

ปูนาในบอปูน 

1. เพื่อขยายพันธุ

แจกจายหรือ

จําหนาย 

2. เพื่อใหเกษตรกร

นําไปประกอบเปน

อาชีพและมีรายได

เพิ่ม 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 30 คน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผูเขาอบรม

สามารถนําไปใชไม

นอยกวารอยละ 

50 

2. ผูเขาอบรมมี

ความพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80  

1. สามารถ

พัฒนาเปน

อาชีพได 

2. ลดรายจาย

ในครัวเรือนและ

เพิ่มรายไดใน

ครัวเรือนได 

สํานักปลัด 

3 โครงการปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรติวัน

เฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระ

บาท สมเด็จ 

พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา

ใหกับชุมชนและ

พื้นที่สาธารณะ 

2. เพื่อเปนการเฉลิม

พระเกียรติและ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1. ไมยืนตน เชน 

ตนสัก ตนประดู 

ตนพยุง ตนมะคา 

ตนยางนา จํานวน 

500 ตน 

2. ปุยคอกและปุย

ชีวภาพ จํานวน 

50 กระสอบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ดูแลตนไมที่ปลูก

รอดตายและโต ไม

นอยกวารอยละ 

80  

1. เพิ่มพื้นที่ปา

ใหกับชุมชน 

 2. เปนการ

เฉลิมพระเกียรติ

และจงรักภักดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 323 ~ 
~ 322 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรติวันเฉลิม

พรรษาสมเด็จพระนาง

เจาสุทิดา พระราชินี  

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่

ปาใหกับชุมชน

และพื้นที่

สาธารณะ 

2. เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติ

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

1. ไมยืนตน เชน 

ตนสัก ตนประดู 

ตนพยุง ตน

มะคา ตนยางนา 

จํานวน 500 

ตน 

2. ปุยคอกและ

ปุยชีวภาพ 

จํานวน 50 

กระสอบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ดูแลตนไมที่ปลูก

รอดตายและโต 

ไมนอยกวารอย

ละ 80  

1. เพิ่มพื้นที่ปา

ใหกับชุมชนและที่

สาธารณะ 

2. เปนการเฉลิม

พระเกียรติและ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 324 ~ 
~ 323 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ 12 

สิงหาคม วันแมแหงชาต ิ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่

ปาใหกับชุมชน

และพื้นที่

สาธารณะ 

2. เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนี

พันปหลวง 

1. ไมยืนตน เชน 

ตนสัก ตนประดู 

ตนพยุง ตน

มะคา ตนยางนา 

จํานวน 500 

ตน 

2. ปุยคอกและ

ปุยชีวภาพ 

จํานวน 50 

กระสอบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ดูแลตนไมที่ปลูก

รอดตายและโต 

ไมนอยกวารอย

ละ 80  

1. เพิ่มพื้นที่ปา

ใหกับชุมชนและที่

สาธารณะ 

2. เปนการเฉลิม

พระเกียรติและ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรมใหความรู

เรื่องปุยอินทรียชีวภาพ 

เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีความรู 

ความเขาใจการทํา

ปุยอินทรียชีวภาพ

ไวใชเอง 

เกษตรกรในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรสามารถ

นําไปตอยอด 

สามารถทําใชเอง

ไดไมนอยกวา 

รอยละ 50 

เกษตรกรมีความรู 

ความเขาใจการทํา

ปุยอินทรียชีวภาพ

ไวใชเอง 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 324 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 

โครงการเพาะเห็ด

นางฟาโรงเรียนบาน 

มวงคํา 

1. เพื่อใหผูเรียน

ปฏิบัติจริง 

2. เพื่อใหผูเรียนมี

รายไดระหวาง

เรียน 

ครูและนักเรียน

โรงเรียนบานมวง

คํา ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนไดฝก

ปฏิบัติจริง 

2. นักเรียนเพาะ

เห็ดนางฟาเปน 

รอยละ 80 

1. นักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง 

2. นักเรียนมี

รายไดระหวาง

เรียน 

สํานักปลัด 

8 โครงการเล้ียงปลาในบอ

ดินโรงเรียนบานมวงคํา 

1. เพื่อใหผูเรียน

ปฏิบัติจริง 

2. เพื่อใหผูเรียนมี

รายไดระหวาง

เรียน 

ครูและนักเรียน

โรงเรียนบานมวง

คํา ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนไดฝก

ปฏิบัติจริง 

2. นักเรียนมี

รายไดเสริม 

1. นักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง 

2. นักเรียนมี

รายไดระหวาง

เรียน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 325 ~ 

~ 326 ~ 

~ 325 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
 
 
 
 
 

โครงการเรียนรูตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบานโนนงาม 

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน

บานโนนงามรอย

ละ 80  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  นักเรียนโรงเรียน

บานโนนงามรอย

ละ 80 สามารถ

ปฏิบัติตามหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียงได 

นักเรียนมีความรู

ความเขาใจ

เก่ียวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

10 โครงการเพาะเห็ด

นางฟาโรงเรียนบาน

หนองกระบือ 

1. เพื่อใหผูเรียน

ปฏิบัติจริง 

2. เพื่อใหผูเรียนมี

รายไดระหวาง

เรียน 

ครูและนักเรียน

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ 

ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนไดฝก

ปฏิบัติจริง 

2. นักเรียนเพาะ

เห็ดนางฟาเปน 

รอยละ 80 

1. นักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง 

2. นักเรียนมี

รายไดระหวาง

เรียน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 327 ~ 

~ 326 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 
 
 
 
 
 

โครงการทํานาเกษตร

อินทรียโรงเรียนบาน

หนองกระบือ 

เพื่อใหนักเรียนได

ปฏิบัติงานจริง 

และสนับ สนุน

อาหารกลางวัน 

นักเรียน

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ 

ทุกคน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนได

ความรู การทํา

นาเกษตร

อินทรีย      

2. นําผลผลิตมา

ประกอบอาหาร

ได 

นักเรียนได

ปฏิบัติงานจริง 

และสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

สํานักปลัด 

12 โครงการเล้ียงปลาในบอ

ดินโรงเรียนบานหนอง

กระบือ 

1. เพื่อใหผูเรียน

ไดปฏิบัติจริง 

2. เพื่อใหนักเรียน

มีรายไดระหวาง

เรียนและ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

นักเรียน

โรงเรียนบาน

หนองกระบือ 

ทุกคน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนรู

หลักการในการ

เล้ียงปลาในบอ

ดิน 

2. นําผลผลิตมา

ประกอบอาหาร

ได  

นักเรียนได

ปฏิบัติงานจริง 

และสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

สํานักปลัด  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 328 ~ 
~ 327 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการเล้ียงปลาในบอ

ดินโรงเรียนบานแกงยาง 

1. เพื่อใหผูเรียน

ไดปฏิบัติจริง 

2. เพื่อใหนักเรียน

มีรายไดระหวาง

เรียนและ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

นักเรียนโรงเรียน

บานแกงยาง ทุก

คน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนรู

หลักการในการ

เล้ียงปลาในบอ

ดิน 

2. นําผลผลิตมา

ประกอบอาหาร

ได  

นักเรียนได

ปฏิบัติงานจริง 

และสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

สํานักปลัด  

14 
 
 
 
 
 

โครงการเล้ียงไกพันธุ

พื้นเมืองโรงเรียนบาน

แกงยาง 

1. เพื่อใหผูเรียน

ไดปฏิบัติจริง 

2. เพื่อใหนักเรียน

มีรายไดระหวาง

เรียนและ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

นักเรียนโรงเรียน

บานแกงยาง ทุก

คน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. นักเรียนรู

หลักการในการ

เล้ียงไกพันธุ

พื้นเมือง 

2. นําผลผลิตมา

ประกอบอาหาร

ได  

นักเรียนได

ปฏิบัติงานจริง 

และสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

สํานักปลัด  

 

 

 ~ 329 ~ 

~ 328 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสงเสริมการ

เล้ียงปลาแบบครบ

วงจร 

1. เพื่อใหเกษตรกร

มีความรูดานการ

ประมง 

2. เพื่อพัฒนาอาชีพ

ของเกษตรกรดาน

การเพาะเล้ียงสัตว

นํ้า 

3. เพื่อใหเกษตรกร

ผลิตสัตวนํ้าบริโภค

ในครัวเรือน 

1. ประชาชนใน

เขตตําบลนา

เรือง จํานวน 30 

คน 

2. เครื่องอัดเม็ด

อาหาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผูเขารับการ

อบรมสามารถ

นําไปใชและตอ

ยอดไมนอยกวา

รอยละ 50 

2. ผูเขารับการ

อบรมไดรับ

ความรูและมี

ความพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80 

1. เกษตรกรมี

ความรูดานการ

ประมงมากขึ้น 

2. สามารถพัฒนา

เปนอาชีพได 

3. ลดรายจายใน

ครัวเรือนและเพิ่ม

รายไดในครัวเรือน

ได 

สํานักปลัด 

 

 

. 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 330 ~ 

~ 329 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการอบรมอนุรักษ

พันธุไกพื้นเมืองครบ

วงจร 

1. เพื่อรวบรวมและ

อนุรักษพันธุไก

พื้นเมืองสายพันธุ

ตางๆ  

2. เพื่อขยายพันธุ

แจกจายหรือ

จําหนาย 

3. เพื่อใหเกษตรกร

นําไปประกอบเปน

อาชีพ 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผูเขารับการ

อบรมสามารถ

นําไปใชและตอ

ยอดไมนอยกวา

รอยละ 50 

2. ผูเขารับการ

อบรมไดรับ

ความรูและมี

ความพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80  

1. ประชาชนได

อนุรักษพันธุไก

พื้นเมืองสายพันธุ

ตางๆ 

2. สามารถพัฒนา

เปนอาชีพได 

3. ลดรายจายใน

ครัวเรือนและเพิ่ม

รายไดในครัวเรือน

ได 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 331 ~ 

~ 330 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขุดลอกหวย

บักโกก หมู 2 บาน

มวงคํา ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลงกัก

เก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรมนอก

ฤดูกาล 

ขุดลอกหวย

บักโกก หมู 2 

ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย 

จังหวัด

อุบลราชธานี 

(รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.

นาเรือง กําหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนพึง

พอใจในการไม

นอยกวา รอยละ 

70 

 

1. เกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น  

2. บรรเทาปญหา

ภัยแลงและนํ้า

ทวม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 332 ~ 

~ 331 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกรอง

งิ้ว หมู 4 บานโนนงาม 

ตําบลนาเรือง อําเภอ 

นาเยีย จังหวัด 

อุบลราชธานี  

เพื่อเปนแหลงกัก

เก็บนํ้าในการ

เกษตรกรรมนอก

ฤดูกาล 

ขุดลอกรองงิ้ว 

หมู 4 ตําบล   

นาเรือง อําเภอ

นาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี 

กวางเฉล่ีย  6  

เมตร  ยาวเฉล่ีย  

3,000  เมตร 

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ดําเนินงานได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100   

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอยกวา 

รอยละ 70 

 

1. เกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้นจาก

การเพาะปลูก

พืชผลทางการ

เกษตร                       

2. บรรเทาปญหา

ภัยแลงและนํ้า

ทวม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 333 ~ 

~ 332 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.2 แผนงานการเกษตรและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการขุดลอกหวย

นางตุม หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง ตําบลนา

เรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อประชาชนมี

นํ้าใชทํา

การเกษตรในฤดู

แลง 

หวยนางตุม

ตอนลาง (ชวงฝาย 

มข. นานางหนูนิล   

กะลิโส ถึง สะพาน       

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง

กําหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ดําเนินงานได

ตามแบบแปลน 

รอยละ 100                  

2. ประชาชนได

ใชประโยชน

เพิ่มขึ้นรอยละ 

70 

1. ประชาชนมีนํ้า

ใชทําการเกษตร

ในฤดูแลง           

2. ประชาชนมี

รายไดจากการทํา

เกษตรในฤดูแลง

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

20 โครงการอบรมการใช

ปุยเคมี 

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูในการใช

ปุยเคมี 

เกษตรกรในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. เกษตรกร 

สามารถนําไปใช

ประโยชน รอย

ละ 80 

2. เกษตรกรมี

ความพอใจ รอย

ละ 70 

รูจักเลือกใช

ปุยเคมีและไดรับ

ประโยชนจากปุย

เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม   20 โครงการ - - 2,410,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000  - - - 

~ 333 ~ 

 

แบบ ผ. 02 

~ 334 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือตูลําโพงมีแอมป

แบบเคล่ือนที่ 

เพื่อใหเจาหนาที่มี

ตูลําโพงใชงาน

และบริการ

ประชาชน 

ตูลําโพงมีแอมป

แบบเคล่ือนที่ 

ขนาด 15 น้ิว 

และไมคลอย

จํานวน 3 ตัว 

7,500 - 7,500 - 7,500  ตูลําโพงมีแอมป

แบบเคล่ือนที่ 

ขนาด 15 น้ิว 

พรอมไมคลอย 2 

อัน ปละ 1 ตัว 

สามารถใชงานได 

เจาหนาที่มีตู

ลําโพงใชงานและ

บริการประชาชน 

สํานักปลัด 

2 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือตูลําโพงมีแอมป

แบบกลางแจง พรอม

ไมคลอย 

เพื่อใหเจาหนาที่มี

ตูลําโพงใชงาน

และบริการ

ประชาชน 

ตูลําโพงมีแอมป

แบบกลางแจง 

ขนาด 15 น้ิว

จํานวน 3 ชุด (1 

ชุด มี 2 ตู

ลําโพง) พรอม

ไมคลอย 

14,000 -  14,000 - 14,000 ตูลําโพงมีแอมป

แบบกลางแจง 

ขนาด 15 น้ิว ป

ละ 1 ชุด (1 ชุด 

มี 2 ตูลําโพง) 

พรอมไมคลอย 

สามารถใชงานได 

เจาหนาที่มีตู

ลําโพงใชงานและ

บริการประชาชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 335 ~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบดับเบิ้ลแค็บ 

เพื่อใหเจาหนาที่มี

รถไวใชบริการ

ประชาชน 

รถบรรทุก 

(ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ 

ขับเคล่ือน 4 ลอ 

จํานวน 1 คัน 

(รายละเอียด

ตามบัญชีราคา

มาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ 

ธันวาคม 

2563) 

1,092,000 1,092,000  1,092,000 1,092,000 1,092,000 รถบรรทุก 

(ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแค็ป 

จํานวน 1 คัน  

เจาหนาที่มีรถไว

งานและบริการ

ประชาชน  

สํานักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 336 ~ 

~ 335 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือรถโดยสาร

ขนาด 12 ที่น่ัง 

(ดีเซล) 

เพื่อใหเจาหนาที่

มีรถไวใชบริการ

ประชาชน 

รถโดยสารขนาด 12 

ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 90 

กิโลวัตต จํานวน 1 

คัน (รายละเอียดตาม

บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 

2563)  

1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 รถโดยสาร

ขนาด 12 ที่น่ัง 

(ดีเซล) 

ปริมาตร

กระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,400 

ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 

90 กิโลวัตต 

จํานวน 1 คัน  

เจาหนาที่มีรถ

ไวใชบริการ

ประชาชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 ~ 337 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 336 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือเครื่องถาย

เอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว – 

ดํา) 

เพื่อใหมีเครื่อง

ถายเอกสารไว

บริการ

ประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล (ขาว – 

ดํา) ความเร็ว 30 แผน

ตอนาที จํานวน 1 

เครื่อง (รายละเอียดตาม

บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 

2563) 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 1. เครื่องถาย

เอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว – 

ดํา) ความเร็ว 

30 แผนตอนาที 

จํานวน 1 เครื่อง 

2. ใชบริการ

ประชาชนรอยละ 

100 

3. ประชาชนมี

ความพอใจรอย

ละ 80 

ประชาชนสะดวก

ในการถาย

เอกสารมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 338 ~ 

~ 337 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือเครื่องถาย

เอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว – 

ดําและสี) 

เพื่อใหมีเครื่อง

ถายเอกสารไว

บริการ

ประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล (ขาว – 

ดําและสี) ความเร็ว 30 

แผนตอนาที จํานวน 1 

เครื่อง (รายละเอียดตาม

บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 

2563) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  1. เครื่องถาย

เอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว – 

ดําและสี) 

ความเร็ว 30 

แผนตอนาที 

จํานวน 1 เครื่อง 

2. ใชบริการ

ประชาชนรอยละ 

100 

3. ประชาชนมี

ความพอใจรอย

ละ 80 

ประชาชนสะดวก

ในการถาย

เอกสารมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 339 ~ 

~ 338 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 

ติดตั้งเครื่องปรับ 

อากาศ แบบติด

ผนัง 

เพื่อใหเจาหนาที่

สะดวกในการ

ทํางานและไว

บริการ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

แบบติดผนัง ขนาด 

24,000 บีทียู ปละ 1 

เครื่อง ที่สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(รายละเอียดตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563) 

25,300 25,300 25,300 25,300  25,300 ติดตั้งเครื่องปรับ 

อากาศ แบบติด

ผนัง ขนาด 

24,000 บีทียู ป

ละ 1 เครื่อง 

เจาหนาที่

สะดวกในการ

ทํางานและได

บริการ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 340 ~ 

~ 339 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง

ระบบเสียงตาม

สายภายใน

สํานักงาน 

เพื่อประชา  

สัมพันธขอมูล

ขาวสารให

เจาหนาที่ทราบ 

ภายในเทศบาลตําบลนา

เรือง จํานวน 1 จุด 

ประกอบดวย 

1. เครื่องขยายเสียงตาม

สาย จํานวน 1 ตัว 

2. ลําโพงเสียงตามสาย

ฮอรน 20 น้ิว 4 ตัว 

3. ไมคประชุม ไมค

ประกาศมีเสียงดนตรี 

จํานวน 1 ตัว 

4. สายดรอปวายด 

สําหรับเดินเสียงตามสาย 

ขนาด 2*0.9 มม. ยาว 

200 เมตร 1 มวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ติดตั้งระบบ

เสียงตามสาย 1 

จุดไดตาม

เปาหมาย 

2. เจาหนาที่ได

รับทราบขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น

รอยละ 80 

เจาหนาที่และ

ประชาชนไดรับ

ทราบขอมูล

ขาวสารจาก

เทศบาลตําบล  

นาเรืองมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

~ 341 ~ ~ 340 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภา

ทองถิ่น 

เจาหนาที่ประจํา

เทศบาล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน/

หนาที่ใหกับ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภา

ทองถิ่น เจาหนาที่

ประจําเทศบาล 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภาทองถิ่น เจาหนาที่

ประจําเทศบาล จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  สามารถนํา

ความรูที่ไดจาก

การศึกษาดูงาน

มาปรับใชได ไม

นอยกวารอยละ 

80 

สามารถนําความรู

ที่ไดจากการศึกษา

ดูงานมาปรับใช

เพื่อบริการ

ประชาชนไดดี

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภา

ทองถิ่น เจาหนา 

ที่ประจํา

เทศบาล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน/

หนาที่ใหกับ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภา

ทองถิ่น เจาหนาที่

ประจําเทศบาล 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภาทองถิ่น เจาหนาที่

ประจําเทศบาล จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  สามารถนํา

ความรูที่ไดจาก

การศึกษาดูงาน

มาปรับใชได ไม

นอยกวารอยละ 

80 

สามารถนําความรู

ที่ไดจากการศึกษา

ดูงานมาปรับใช

เพื่อบริการ

ประชาชนไดดี

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 341 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไปและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

โทรคมนาคม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน/

หนาที่ใหกับ

ผูบริหารทองถิ่น 

เจาหนาที่ประจํา

เทศบาล 

ผูบริหารและ เจาหนาที่

ประจําเทศบาล จํานวน 

50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  สามารถนําความรู

ที่ไดจากการ

อบรมมาปรับใชได 

ไมนอยกวารอยละ 

80 

สามารถนํา

ความรูที่ไดจาก

อบรมมาปรับใช

เพื่อบริการ

ประชาชนไดดี

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

12 จัดซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนที่ 

เพื่อไวใช

ติดตอส่ือสารกับ

ประชาชนและสง

ขอความติดตอกับ

ประชาชน 

โทรศัพทเคล่ือนที่ ชนิด

สมารทโฟน จํานวน 1 

เครื่อง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1. โทรศัพท 

เคล่ือนที่ ชนิด

สมารทโฟน 

จํานวน 1 เครื่อง 

2. ประชาชน

พอใจ รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม   11 โครงการ - - 2,981,800 2,980,300 2,981,800 2,980,300  2,981,800 - - - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

~ 343 ~ 

แบบ ผ. 02 

~ 342 ~ 

~ 342 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี 

เพื่อสํารวจขอมูลเพื่อ

นํามาใชเปนฐานขอมูลผู

ชําระภาษี 

ออกสํารวจ

ขอมูลพื้นที่

โรงเรือนและส่ิง

ปลูกสราง

ลักษณะการใช

ประโยชนที่ดิน

ในพื้นที่ตําบลนา

เรือง 9 หมูบาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ออกสํารวจและ

จัดเก็บภาษีนอก

สถานที่ได

ครบถวน 

ไดรับขอมูลเพื่อ

นํามาใชในการ

ประเมินภาษีได

ถูกตอง 

กองกคลัง 

2 โครงการจัดทํา

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

ดวยระบบ

สารสนเทศ 

1. เพื่อใหมีระบบ

ฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน  

2. เพื่อใชเปนฐานขอมูล

ในการจัดเก็บภาษีที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ภายในพื้นที่

เทศบาลตําบล

นาเรือง จํานวน 

9 หมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แผนที่แมบทโดย

แบงเขตภาษี

ออกเปนเขตยอย

เพื่อใชในการ

จัดเก็บภาษี 

ระบบแผนที่ภาษี

และแผนที่แมบทที่

ใชในการจัดเก็บ

ภาษีถูกตองและ

ครบถวน 

กองคลัง 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

~ 344 ~ 

~ 343 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมทักษะ

ในการเฝาระวัง

ชวยเหลือเด็กจมนํ้า 

1.เพื่อใหผูเขา

อบรมมีความรู

และมีทักษะใน

การชวยเหลือ

ตนเองและ

ผูประสบภัยทาง

นํ้าได   

2.เพื่อใหผูอบรมมี

ความรูในการ

ชวยเหลือผูที่

จมนํ้าไดอยางถูก

วิธี 

ผูปกครอง เด็ก 

และเยาวชนใน

เขตพื้นที่ตําบล

นาเรือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ผูเขาอบรมมี

ทักษะในการ

ชวยเหลือตนเอง

และผูประสบภัย

ทางนํ้าไดเพิ่มมาก

ขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 60   

2.จัดกิจกรรมป

ละ 1 ครั้ง  

1.ผูเขาอบรมมี

ความรูและมี

ทักษะในการ

ชวยเหลือตนเอง

และผูประสบภัย

ทางนํ้าได 

2.ผูเขาอบรมมี

ความรูในการ

ชวยเหลือผูที่

จมนํ้าไดอยางถูก

วิธี  

กองการศึกษา 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 

~ 345 ~ 
~ 344 ~ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 

 6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 

โครงการเทศบาล

จัดเก็บภาษี

เคล่ือนที่ 

เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ในพื้นที่เทศบาลตําบล

นาเรือง 

1. ออกบริการ

รับชําระภาษี

ภายในหมูบาน 

2. ประชาชน

เขารวม 800 

คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ออกจัดเก็บ

ภาษีนอกพื้นที่

ครบทุกหมูบาน 

2. ประชาชนมี

ความพอใจ รอย

ละ 80 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

ชําระภาษี 

กองคลัง 

5 โครงการอบรม

ทัศนะศึกษาดูงาน

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น 

เจาหนาที่เทศบาล

และผูนําทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิกสภา

ทองถิ่น เจาหนาที่

และผูนําทองถิ่น 

ไดรับความรู และได

ศึกษาจากหนวยงานที่

ประสบความสําเร็จ 

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภา

ทองถิ่น 

เจาหนาที่และ

ผูนําทองถิ่น 

จํานวน 100 

คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  สามารถนํา

ความรูที่ไดจาก

การศึกษาดูงาน

มาปรับใชได ไม

นอยกวารอยละ 

80 

สามารถนําความรู

ที่ไดจาก

การศึกษาดูงาน

มาปรับใชเพื่อ

บริการประชาชน

ไดดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม  5  โครงการ - - 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000  - - - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 346 ~ ~ 345 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายไปกุด

นํ้าใส หมู 2 บานมวง

คํา ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

เสนทางกุดนํ้าใส 

ถึง ลําโดมใหญ                   

ระยะทางยาว 

2,660 เมตร 

กวาง 4 เมตร  

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 1. ซอมแซม

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา-

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

เดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก 

รวดเร็ว มาก

ขึ้น  

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

กองชาง 

2 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง สายจาก

สามแยกนานายสงวน  

บุญม่ิง ถึง สามแยก

นายแหลม ศรีเมือง  

(ซอยเจริญชัย) หมู ๓ 

บานหินลาด  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 1,350 

เมตร (ราย 

ละเอียดตามแบบ

ที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด)               

81,000 81,000 81,000 81,000 81,000  1. ซอมแซม

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา-

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

เดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก 

รวดเร็ว มาก

ขึ้น  

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด 

กองชาง 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 347 ~ ~ 346 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร

จากนานางบุญมี 

แสนทวีสุข – อาง

เก็บนํ้าหวยหินลาด 

หมู 3 บานหินลาด 

ตําบลนาเรือง 

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากนานางบุญมี 

แสนทวีสุข – อาง

เก็บนํ้าหวยหินลาด 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟากําหนด )  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตร

อยางทั่วถึง 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร

จากนานางกรรณิ

การ บุญธรรม – นา

นายทองดํา ศาสดา 

หมู 3 บานหินลาด 

ตําบลนาเรือง   

 

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากนานางกรรณิ

การ บุญธรรม – นา

นายทองดํา ศาสดา 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟากําหนด )  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตร

อยางทั่วถึง 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 348 ~ 
~ 347 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกสระ

นํ้าสาธารณะ

ประโยชน (สางใหญ) 

หมู 3 บานหินลาด  

 

เพื่อกักเก็บนํ้าไว

ทําประปา

หมูบาน 

สระนํ้าสาธารณะ 

สางใหญ

(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

ตําบลนาเรือง 

กําหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ขุดสระ

ไดตามแบบ

รอยละ 

100 

2. ประชา 

ชนพอใจ

รอยละ 80 

มีนํ้าทํา

นํ้าประปาใช

ในหมูบาน

ในชวงที่ขาด

แคลนนํ้า 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด  

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนหลังศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเพื่อเปน

สถานที่ออกกําลังกาย 

หมู 3 บานหินลาด  

 

เพื่อใหประชาชน

มีสถานที่ออก

กําลังกายและ

พักผอนหยอนใจ 

สถานที่วาง

ดานหลัง ศพด.

บานหินลาด 

(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

ตําบลนาเรือง

กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. ดําเนิน 

การตาม

แบบ รอย

ละ 100 

2. ประชา 

ชนพอใจ

รอยละ 80  

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย

และพักผอน

หยอนใจ  

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด  

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 349 ~ 
~ 348 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้าแบบ

วางทอกลมพรอมที่พัก 

หมู 3 บานหินลาด

จากแยกบานนางขิง 

พิณทอง – บานนาง

กรรณิการ บุญธรรม   

เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขังและ

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

ขนาดกวาง 0.30

เมตร ยาว 200 

เมตร พรอมบอพัก 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 1. กอสราง

ไดตามแบบ 

รอยละ 

100 

2. ประชา 

ชนพอใจ 

รอยละ 80 

ปองกันนํ้า

ทวมขังได

และประชา 

ชนสัญจรไป

มาสะดวก

ขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด  

กองชาง 

8 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้าแบบ

วางทอกลมพรอมที่พัก 

หมู 3 บานหินลาด  

จากบานนายเล็ก ศิริ

คํา – บานนายสมยงค  

แกนจันทร  

 

เพื่อปองกันนํ้า

ทวมขังและ

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก  

ขนาดกวาง 0.30

เมตร ยาว 150

เมตร พรอมบอพัก 

(รายละเอียด

ตามที่ ทต.นาเรือง 

กําหนด) 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 1. กอสราง

ไดตามแบบ 

รอยละ 

100 

2. ประชา 

ชนพอใจ 

รอยละ 80 

ปองกันนํ้า

ทวมขังได

และประชา 

ชนสัญจรไป

มาสะดวก

ขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 350 ~ 
~ 349 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา หมู 5 

บานหนองกระบือ 

จากบานนายกําจร 

โคตรตัสสา – บาน

นายพร บุญรักษ   

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากบานนายกําจร 

โคตรตัสสา – บาน

นายพร บุญรักษ 

(รายละเอียดตามที่

การไฟฟากําหนด )  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตร

อยางทั่วถึง 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

กองชาง 

10 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ จากบานนาย

วิชัย จันทรมณี – บาน

นายประเสร็จ ศรี

สะอาด  

 

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากบานนายวิชัย 

จันทรมณี – บาน

นายประเสร็จ ศรี

สะอาด (ราย 

ละเอียดตามที่การ

ไฟฟากําหนด )  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตร

อยางทั่วถึง 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02/1 

~ 351 ~ ~ 350 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ จากบาน

นายสุบรรณ สระ

แผง – บานนายสันติ 

บัวบาน  

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากบานนาย

สุบรรณ สระแผง – 

บานนายสันติ บัว

บาน  (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด )  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตร

อยางทั่วถึง 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

กองชาง 

12 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ จากบาน

นายสุบรรณ สระ

แผง – บานนายพรม

ลี ดวงคําศร ี 

เพื่อให

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทําการ 

เกษตรอยาง

ทั่วถึง  

จากบานนาย

สุบรรณ สระแผง – 

บานนายพรมลี ดวง

คําศรี (รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชทํา

การเกษตร

อยางทั่วถึง 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ  

กองชาง 

 

 

 ~ 352 ~ 

~ 351 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 5 

บานหนองกระบือ 

จากหนาวัดปาบาน

หนองกระบือ – สาม

แยกนานายแสวง คุ

นานัง  

เพื่อใหมีแสง

สวางตามถนน

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจร 

จากหนาวัดปา – 

สามแยกบานนาย

แสวง คุนานัง 

(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด)  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60  

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การสัญจร  

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ  

กองชาง 

14 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 5 

บานหนองกระบือ 

จากคุมโนนสวาง – 

บานนายภูวนาท  อิน

ทรัพย  

เพื่อใหมีแสง

สวางตามถนน

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจร  

จากคุมโนนสวาง 

– บานนายภูวนาท  

อินทรัพย 

(รายละเอียด

ตามที่การไฟฟา

กําหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอย

ละ 60  

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การสัญจร  

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ  

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02/1 

แบบ ผ. 02/1 

~ 353 ~ 

~ 352 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ จากบานนาย

สังวาลย  แมนสุข – 

สามแยกนานาย

ประวัติ จันเทพ   

 

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,300

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร 

624,000 624,000 624,000 624,000 624,000  1. กอสราง

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา 

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกขึ้น   

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ  

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 5 บานหนอง

กระบือ จากหนาบาน

นายสังวาลย  แมนสุข 

– สามแยกศรีสวาง

ฟารม  

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,200

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร 

576,000 576,000 576,000 576,000 576,000  1. กอสราง

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา 

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80  

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกขึ้น   

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ  

กองชาง 

~ 353 ~ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 354 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู ๖ บานแกงยาง 

สายหนาบานนายเวิน 

ประกอบแกว ถึง แยก

ทางเขาวัด (ประตูโขง)   

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 134 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร  

321,600 321,600 321,600 321,600 321,600  1. กอสราง

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา 

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

เดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก 

รวดเร็ว มาก

ขึ้น  

แผนหมูบาน 

หมู 6 บาน

แกงยาง 

กองชาง 

18 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสองสวาง หมู 6 

บานแกงยาง  ตําบล

นาเรือง อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี   

เพื่อใหมีแสง

สวางตามถนน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใชถนน 

จากหนาบานนาย

สงวน สายคํา – 

ลําโดมใหญ 

ระยะทาง 700 

เมตร(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

กําหนด)  

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  ประชาชน

มีความ

พอใจ รอย

ละ 70 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การใชถนน  

แผนหมูบาน 

หมู 6 บาน

แกงยาง  

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 355 ~ 
~ 354 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 8 บานหิน

ลาดนอย เสนทางไป 

หนองหัวลิง  

 

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 

2,600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร  

1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1. กอสราง

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา 

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

เดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก 

รวดเร็ว 

มากขึ้น  

แผนหมูบาน 

หมู 8 บาน

หินลาดนอย  

กองชาง 

20 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 3 บานหิน

ลาด เสนทางไปบาน

โนนงาม 

 

เพื่อใหประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 

1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร  

672,000 672,000 672,000 672,000 672,000  1. กอสราง

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100 

2. ประชา 

ชนพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน

เดินทาง

สัญจรไป-มา

สะดวก 

รวดเร็ว 

มากขึ้น  

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
~ 355 ~ 

แบบ ผ. 02/1 

~ 356 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการกอสราง

คลองระบายนํ้ารูป

ตัวยูพรอมฝาปด 

จากส่ีแยกบานนาย

ชื้น  สมพงษ – สาม

แยกโรงสีนายไกร 

พันธุเภา (เสนไป

ศาลาประชาคม)  

หมู 1 บานนาเรือง

นอย ตําบลนาเรือง 

อําเภอนาเยีย จังหวัด

อุบลราชธานี    

1. เพื่อปองกัน

นํ้าทวมขัง                

2. เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก 

จากแยกบานนาง

ทองมวน ทวีพัชร 

– สามแยกบาน

นายบุญเลิง  

ดาราคํา ขนาด

กวาง 0.30 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร 

หนา 0.07 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.นา

เรืองกําหนด)                                      

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 1. กอสราง

ไดตามแบบ

แปลน รอย

ละ 100              

2. พื้นที่นํ้า

ทวมลดลง

รอยละ 90 

3. 

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวก 

รอยละ 80  

1. ทําให

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก           

2. ทําให

ปญหานํ้า

ทวมลดลง  

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 356 ~ 
~ 357 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

 

เพื่อใหผูสูงอายุ ผู

พิการและผูดอย 

โอกาสมีอาชีพ 

ผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูดอย ใน

เขตตําบลนา

เรือง ทั้ง 9 

หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ ผู

พิการและผู

ดอย นําไป 

ใชไดไมนอย

กวารอยละ 

30 

ผูสูงอายุ ผู

พิการและผู

ดอย โอกาส

มีอาชีพเสริม

และใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

23 โครงการฝกอบรมการ 

เพาะเห็ดนางฟา 

 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูในการ

เพาะเห็ดนางฟา 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 60 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน

ไดรับความรู

และนําไปใช

ไดไมนอย

กวารอยละ 

60 

ประชาชนมี

ความรูใน

การเพาะ

เห็ดนางฟา

และลด

ภาระ

คาใชจายใน

ครัวเรือน 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02/1 

~ 358 ~ 
~ 357 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการ

จัดทําขนม 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ความรูในการทํา

ขนม 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 60 คน  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน

ไดรับความรู

และนําไปใช

ไดไมนอย

กวารอยละ 

60 

ประชาชนมี

ความรูใน

การทําขนม

ลดคาใชจาย

ในครัวเรือน

และขายได 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

25 โครงการกําจัดลูกนํ้า

ยุงลาย 

 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนกําจัด

ลูกนํ้ายุงลายใน

ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทุกครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการกําจัด

ลูกนํ้ายุงใน

ครัวเรือนไม

นอยกวา

รอยละ 70 

ลูกนํ้า ยุงลด

นอยลงและ

ประชาชนไม

เปนโรค

ไขเลือดออก 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

26 โครงการสงเสริมและ

รณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก 

เพื่อใหประชาชนรู

ถึงโทษของโรค

ไขเลือดออก 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทุกครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

ในเขตตําบล

ไมนอยกวา

รอยละ 60  

ประชาชนรู

ถึงโทษของ

โรคไขเลือด 

ออก 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02/1 

~ 359 ~ ~ 358 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 
 
 
 

 

โครงการสงเสริมและ

รณรงคปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

เพื่อใหประชาชนรู

ถึงโทษของโรคพิษ

สุนัขบา 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทุกครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ในเขตตําบล

ไมนอยกวา

รอยละ 60  

ประชาชนรู

ถึงโทษของ

โรคพิษสุนัข

บา 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

28 โครงการอบรมชางตัด

ผม ชาย/หญิง 

 

เพื่ออบรมให

ความรูเก่ียวกับ

การตัดผมใหกับ

ประชาชนที่สนใจ 

ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 10 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถนํา 

ไปประกอบ

อาชีพได ไม

นอยกวา

รอยละ 50 

มีชางตัดผม

ในตําบล

เพิ่มขึ้น/

ประชาชนมี

ทางเลือก

เพิ่มขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

29 โครงการอบรม

ผูประกอบการรานคา

ในหมูบาน/ชุมชน 

 

เพื่ออบรมให

ความรูผู 

ประกอบการราน

ในหมูบาน 

รานคาใน

หมูบาน/ชุมชน

ในเขตตําบลนา

เรือง ทุกราน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รานคาใน

หมูบาน เขา

รวมไมนอย

กวารอยละ 

70 

รานคาและ

ประชาชน มี

ความยุติ- 

ธรรม ไมเอา

เปรียบกัน 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02/1 

~ 360 ~ ~ 359 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมจัดทํา

ปุยชีวภาพ 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนใชปุย

ชีวภาพแทน

ปุยเคมี 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 100 

คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูอบรมลด

การใชปุย 

เคมีไดไม

นอยกวา

รอยละ 50 

ประชาชนใน

เขตตําบลนา

เรืองใชปุย 

เคมีลดลง 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

31 โครงการอบรมซอม

เครื่องยนตขนาดเล็ก 

 

 

เพื่ออบรมให

ความรูประชาชน

ในการซอม

เครื่องยนตขนาด

เล็ก 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 20 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ

อบรม

สามารถ

ตรวจ/ซอม/

แกไข 

ปญหา เอง

ได ไมนอย

กวารอยละ 

60 

ลดภาระ

คาใชจายใน

ครัวเรือง

และอาจมี

รายไดเสริม

จากการเปน

ชางได 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 361 ~ 

~ 360 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือเส้ือกัน

หนาวใหแกผูสูงอายุ 

คนพิการและ

ผูดอยโอกาส 

 

เพื่อใหผูสูงอายุ 

คนพิการและ

ผูดอยโอกาสมีเส้ือ

กันหนาวไวใสใน

ฤดูหนาว 

ผูสูงอายุ คน

พิการและ

ผูดอยโอกาสใน

เขตําบลนาเรือง 

จํานวน 800 

คน 

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ผูสูงอายุ คน

พิการและ

ผูดอยโอกาส 

มีความ

พอใจไม

นอยกวา

รอยละ 80 

ผูสูงอายุ คน

พิการและ

ผูดอยโอกาส

มีเส้ือกัน

หนาวไวใส

ในฤดูหนาว  

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

33 โครงการอบรมให

ความรูแกอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน 

 

เพื่อใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขทั้งคน

ใหมและคนเกามี

ความรู/ชํานาญใน

การปฏิบัติหนาที่

บริการประชาชน 

อาสาสมัคร

สาธารณสุขใน

เขตตําบลนา

เรือง จํานวน 

140 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

ความพอใจ

ในการให 

บริการของ

อาสาสมัคร

สาธารณสุข 

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข

ความรู/

ชํานาญใน

การปฏิบัติ

หนาที่

บริการ

ประชาชน 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 362 ~ 
~ 361 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 
 
 
 

 

โครงการสงเสริมการ

เล้ียงโคกระบือ 

 

เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีอาชีพ

เสริม 

ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

หมูบานละ 3 

คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจไม

นอยกวา

รอยละ 80 

เกษตรกรมี

รายไดเสริม

จากการ

เล้ียงโค

กระบือ 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด 

สํานักปลัด 

35 โครงการฝกอบรม

เพาะเห็ดฟางใน

ตะกรา 

 

1. เพื่อใหนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐ- 

กิจพอเพียงมาใชใน

การดํารง ชีวิต 

2. เพื่อใหประชาชน

มีความรู ความ 

สามารถในการเพาะ

เห็ดฟางในตะกรา 

3. เพื่อใหประชาชน

มีรายไดเพิ่มขึ้น 

1. อบรมปละ 1 

ครั้ง 

2. ประชาชนใน

เขตตําบลนา

เรือง จํานวน 

60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. สามารถ

เพาะเห็ด

ฟางได ไม

นอยกวา

รอยละ 80 

3. สามารถ

นําไปใช

ประโยชนได 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

1. ประชา 

ชนมีความรู 

ความ 

สามารถใน

การเพาะ

เห็ดฟางใน

ตะกรา 

2. ประชา 

ชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด 

 

สํานักปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 

~ 363 ~ 
~ 362 ~ 



ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
 
 
 
 
 

โครงการเล้ียงปลา 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนเล้ียง

ปลาเพื่อบริโภค

เองและจําหนาย 

ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 30 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจไม

นอยกวา

รอยละ 80  

ลดภาระ

คาใชจายใน

ครัวเรือน

และเหลือ

จําหนาย 

แผนหมูบาน 

หมู 4 บาน

โนนงาม 

สํานักปลัด 

37 โครงการเล้ียงจ้ิงหรีด 

 

 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนเล้ียง

จ้ิงหรีดเพื่อบริโภค

เองและจําหนาย 

ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมี

ความพึง

พอใจไม

นอยกวา

รอยละ 80  

ลดภาระ

คาใชจายใน

ครัวเรือน

และเหลือ

จําหนาย 

แผนหมูบาน 

หมู 4 บาน

โนนงาม 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 
 

~ 363 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการ

ปลูกถั่งลิสง 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนปลูกถั่ว

ลิสงเพื่อบริโภคเอง

และจําหนาย 

ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 45 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมี

ความพึง

พอใจไม

นอยกวา

รอยละ 80  

ลดภาระ

คาใชจายใน

ครัวเรือน

และเหลือ

จําหนาย  

แผนหมูบาน 

หมู 7 บาน

นาเรืองนอย 

สํานักปลัด 

39 โครงการอบรมการ

สานตะกราพลาสติก 

 

 

1. เพื่อใหประชาชน

สามารถผลิตส่ิงของ

ใชเองไดในชุมชน 

2. เพื่อสนับสนุนการ

สรางรายไดใหกับ

ชุมชน 

3. เพื่อใหประชาชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

 ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 60 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1. จัดอบรม

ไดไมนอย

กวา 1 ครั้ง 

2. ประชา 

ชนทั่วไปเขา

อบรมไม

นอยกวา

รอยละ 80 

1. ประชา 

ชนมีชอง

ทางการ

สรางรายได 

2. ประชา 

ชนใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

แผนหมูบาน 

หมู 9 บาน

ทุงศรีเมือง 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 364 ~ 

~ 364 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 
 
 
 

 

โครงการจัดตั้ง

กองทุนสวัสดิการ

ผูสูงอาย ุ

 

เพื่อเปนการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและ

กันของผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 9 หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุเขา

รวมกองทุน 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

มีการชวยซ่ึง

กันและกัน

ของผูสูงอายุ 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

41 โครงการอบรมการ

เพาะเห็ดนางฟา 

 

1. เพื่อใหประชาชน

มีความรูในการเพาะ

เห็ดนางฟา 

2. เพื่อใหประชาชน

นําความรูไปหา

รายไดเสริม 

3. เพื่อใหประชาชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 60 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  1. สามารถ

เพาะเห็ด

นางฟาไดไม

นอยกวา 

รอยละ 80 

2. สามารถ

นําไปใช

ประโยชนได 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

1. มีความรู

ในการเพาะ

เห็ดนางฟา 

2.นําความรู

ไปหารายได

เสริม 

3. ประชา 

ชนใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 365 ~ 

~ 365 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการอบรมการ

เพาะเห็ดขอนขาว 

  

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนเพาะเห็ด

ขอนขาวเพื่อบริโภค

เองและจําหนาย 

ประชาชนที่

สนใจในเขต

ตําบลนาเรือง 

จํานวน 45 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมี

ความพึง

พอใจไม

นอยกวา

รอยละ 80  

ลดภาระ

คาใชจายใน

ครัวเรือน

และเหลือ

จําหนาย  

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง  

สํานักปลัด 

43 โครงการจัดซ้ือ

เครื่องพนหมอกควัน 

เพื่อใหมีเครื่องพน

หมอกควันไวบริการ

ประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องพน

หมอกควัน ปละ 

2 เครื่อง 

(รายละเอียด

ตามบัญชีราคา

มาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ 

ธันวาคม 

2563)         

118,000  118,000 118,000 118,000 118,000 1. เครื่อง

พนหมอก

ควัน ได

จํานวน ป

ละ 2 

เครื่อง           

2. ประชา 

ชนพอใจ

รอยละ 

100 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวก 

แผนหมูบาน 

หมู 3 บาน

หินลาด  

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 366 ~ 

~ 366 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการจัดหา

เครื่องออกกําลังกาย 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนออกกําลัง

กาย 

เครื่องออกกําลัง

กาย (ราย 

ละเอียดตามที่

เทศบาลตําบล

นาเรืองกําหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชน

ออกกําลังกาย

เพิ่มขึ้น ไม

นอยกวา รอย

ละ 20 

ประชาชนมี

สุขภาพ

แข็งแรง ไม

เจ็บปวยงาย 

แผนหมูบาน 

หมู 6 บาน

แกงยาง  

สํานักปลัด 

45 โครงการอบรมการ

ปลูกผักปลอด

สารพิษ 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 

ประชาชนใน

เขตตําบลนา

เรือง จํานวน 

50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ไดรับความรู

และนําไป

ปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนมี

สุขภาพ

แข็งแรง ไม

เจ็บปวยงาย 

แผนหมูบาน 

หมู 7 บาน

นาเรืองนอย  

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 367 ~ 

~ 367 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

    2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 
 
 
 
 

โครงการจัดหาอุปกรณ

กีฬาประจําหมูบาน 

 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนออก

กําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ 

จัดหาวัสดุและ

อุปกรณกีฬาให

ทั้ง 9 หมูบาน  

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชน

หันมาเลน

กีฬา/ออก

กําลังกายไม

นอยกวา

รอยละ 30 

เด็ก เยาวชน 

และประชา 

ชนออก

กําลังกาย

สมํ่าเสมอ 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

กองการศึกษา 

47 โครงการอนุรักษ

ประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนได

อนุรักษประเพณี

บุญบั้งไฟ 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรืองทั้ง 

9 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ความพอใจ 

ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ประเพณีบุญ

บั้งไฟตําบล

นาเรือง ได 

รับการ

อนุรักษไว 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 368 ~ 

~ 368 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณี

แขงขันเรือยาว 

 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนได

อนุรักษประเพณี

แขงขันเรือยาว 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรืองทั้ง 

9 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ความพอใจ 

ไมนอยกวา

รอยละ 60 

ประเพณี

แขงเรือยาว

ตําบลนา

เรือง ไดรับ

การอนุรักษ

ไว 

แผนหมูบาน 

หมู 8 บาน

หินลาดนอย 

กองการศึกษา 

49 โครงการสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน 

 

เพื่อเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนไดรู

เรียนรูหลักปฏิบัติ

เศรษฐกิจพอเพียง

และไดปฏิบัติจริง 

โรงเรียนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 6 แหง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 นักเรียนได

เรียนรูจริง 

ปฏิบัติจริง 

สามารถ

นําไปใช

ประโยชน 

ไมนอยกวา

รอยละ 30 

เด็กนักเรียน

ในโรงเรียน

ไดรูเรียนรู

หลักปฏิบัติ

เศรษฐกิจ

พอเพียงและ

ไดปฏิบัติ

จริง  

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 369 ~ 

~ 369 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 
 
 
 
 
 

โครงการจัดหาทุนให

เด็กเรียนดีแตยากจน

ในตําบลนาเรือง 

 

เพื่อสงเสริมคนที่

เรียนดี มีคุณธรรม

แตยากจนใน

ตําบลนาเรือง ให

ไดเรียนในระดับที่

สูงขึ้น 

ทุนเรียนใน

ระดับ

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)หรือ

เทียบเทา 

จํานวน 2 ทุน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คนที่ไดรับ

ทุนการศึกษา

จากเทศบาล

ตําบลนา

เรือง เรียน

จบ รอยละ 

100 

จะมีคนดี 

เกง มี

คุณธรรม มา

พัฒนาตําบล

นาเรืองและ

ประเทศ

ตอไป 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

กองการศึกษา 

51 โครงการอบรมดนตรี

พื้นบาน 

 

 

 

1. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

2. ไดอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น  

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง

จํานวน 30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. มีผูเขา 

รวมไมนอย

กวารอยละ 

60 

2. ประชา 

ชนมีความพึง

พอใจไมนอย

กวารอยละ 

10  

1. ประชา 

ชนในชุมชน

ไดใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

2.ไดอนุรักษ

ประเพณี

ทองถิ่น  

แผนหมูบาน 

หมู 7 บาน

นาเรืองนอย 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 370 ~ 

~ 370 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการแขงขันกีฬา

ผูสูงอาย ุ

เพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุไดออก

กําลังกายและได

พบปะกัน 

ผูสูงอายุในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 9 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ

ออกกําลัง

กายเพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา

รอยละ 10 

ผูสูงอายุได

ออกกําลังกาย

เพิ่มขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

กองการศึกษา 

53 โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอน 

1.เพื่อสงเสริมเด็ก 

เยาวชนเขารับ

การศึกษาอบรม 

และปฏิบัติธรรม

ชวงปดภาคเรียน

ใหเกิดประโยชน 

2.เพื่อปลูกฝง

คุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม

ใหแกเด็ก  

เด็ก และ

เยาวชนในเขต

พื้นที่จํานวน 

30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. เด็ก และ

เยาวชนเขา

รวม

โครงการไม

นอยกวา

รอยละ 60 

2. จัด

กิจกรรมป

ละ 1 ครั้ง  

1.เด็ก และ

เยาวชนใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน 

2.เด็ก 

เยาวชน 

สามารถนํามา

ปรับใชและ

ปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน  

แผนหมูบาน 

หมู 6 บาน

แกงยาง 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 371 ~ 

~ 372 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย    
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 
 
 
 
 
 

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

 

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดในตําบล

นาเรือง 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 9 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ยาเสพติดใน

เขตตําบล

นาเรือง 

ลดลงไม

นอยกวา

รอยละ 10 

ตําบลนา

เรืองปลอด

ยาเสพติด 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

55 โครงการสงเคราะห

ชวยเหลือผูประสบ

ความเดือดรอน 

 

เพื่อชวยเหลือผู

ประสบความ

เดือนรอน 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง ที่

ประสบความ

เดือดรอน ทั้ง 9 

หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่

ประสบ

ความ

เดือดรอนมี

ความพอใจ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ประชาชนได

ความชวย 

เหลือเม่ือ

ประสบ

ความ

เดือดรอน 

แผนหมูบาน 

หมู 1 บาน

นาเรือง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 
~ 373 ~ 

~ 373 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือเรือ

ทองแบน 

 

 

เพื่อใหประชาชนมี

เรือทองแบนไวใช

ในยามเกิด

อุทกภัย 

เรือทองแบน

จํานวน 4 ลํา 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชนมี

ความพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

มีเรือทอง 

แบนบริการ

ประชาชนใน

ยามเกิด

อุทกภัย 

แผนหมูบาน 

หมู 6 บาน

แกงยาง 

สํานักปลัด 

57 โครงการชวยเหลือ

ผูประสบภัยนํ้าทวม 

 

เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยนํ้า

ทวม 

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง ที่

ประสบภัยนํ้า

ทวม ทั้ง 9 

หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่

ประสบภัย

นํ้าทวมมี

ความพอใจ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 70 

ประชาชนได

ความชวย 

เหลือเม่ือ

ประสบภัย

นํ้าทวม 

แผนหมูบาน 

หมู 6 บาน

แกงยาง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 374 ~ 

~ 374 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมความรู
กฎหมายทองถิ่นใหแก
ประชาชน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรู
เก่ียวกับกฎหมาย
ทองถิ่น 

ประชาชนในเขต
ตําบลนาเรือง 
จํานวน  60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ไดรับความรู
เพิ่มขึ้น และ
มีความ
พอใจไม
นอยกวา
รอยละ 70 

ประชาชนรู
ขอมูล
ขาวสารเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น  

แผนหมูบาน 

หมู 7 บาน

นาเรืองนอย 

สํานักปลัด 

59 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 

 

เพื่อจัดซ้ือถงึขยะ

ไวบริการ

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ประชาชนทุก

ครัวเรือในเขต

ตําบลนาเรือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ความพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

หมูบาน

สะอาด 

ปลอดขยะ 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

60 
 
 
 

 

โครงการปลูกปาชุมชน 

 

 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา

ใหกับชุมชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ปลูกตนไมใหกับ

หมูบานในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 9 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตนไมที่ปลูก

รอดตาย

และโต ไม

นอยกวา

รอยละ 70 

พื้นที่ปา

ชุมชนใน

พื้นที่เพิ่ม

มากขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 375 ~ 

~ 375 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการปลอยพันธุ

ปลาในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

 

เพื่อขยายพันธุ

สัตวนํ้าและเปน

แหลงอาหาร 

สระ/หนองนํ้า

สาธารณะในเข

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 9 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจไม

นอยกวา 

รอยละ 70 

ประชาชนมี

แหลงหา

อาหารเพื่อ

บริโภคใน

ชุมชน 

แผนหมูบาน 

หมู 5 บาน

หนอง

กระบือ 

สํานักปลัด 

62 
 
 
 

 

โครงการโรงเรือน

เพาะพันธุกลาไม 

 

 

เพื่อเพาะพันธุกลา

ไมไวปลูกในวัน

สําคัญและ

แจกจาย

ประชาชนในเขต

ตําบลนาเรือง 

ปลูกตามพื้นที่

สาธารณะในเขต

ตําบลนาเรือง 

ทั้ง 9 หมูบาน 

และแจกจาย

ประชาชนที่

สนใจไปปลูก

ตามหัวไร ปลาย

นา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการปลูก

ตนไมในวัน

สําคัญตางๆ 

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 50 

พื้นที่ปา

ชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น 

แผนหมูบาน 

หมู 7 บาน

นาเรืองนอย 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 376 ~ 

~ 376 ~ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

    4. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะ
ไดรับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนในชุมชน 

เพื่อสงเสริมให

ประชาชน

พัฒนา/ทําความ

สะอาด/ปรับปรุง

ภูมิทัศนใน

หมูบาน 

ทั้ง 9 หมูบาน

ในเขตตําบลนา

เรือง 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนมี

ความพอใจ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

หมูบาน

สะอาด นา

อยู นามอง 

แผนหมูบาน 

หมู 2 บาน

มวงคํา 

สํานักปลัด 

64 
 
 
 

 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง

ตัดหญา 

เพื่อใหเจาหนาที่

มีเครื่องมือในการ

รักษาความ

สะอาด 

เครื่องตัดหญา

แบบขอแข็ง ป

ละ 1 เครื่อง 

(รายละเอียด

ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ) 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 เครื่องตัด

หญาแบบ

ขอแข็ง 

จํานวน 5 

เครื่อง 

เจาหนาที่มี

เครื่องมือใน

การรักษา

ความ

สะอาด 

แผนหมูบาน 

หมู 8 บาน

หินลาดนอย 

สํานักปลัด 

รวม 64 โครงการ - - 8,881,600 8,881,600 8,881,600 8,881,600 8,881,600 - - - - 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 377 ~ 

~ 377 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานหิน

ลาด หมู 3  ต.นา

เรือง อ.นาเยีย – 

บานเมืองใหม หมู 

17 ต.เมืองเดช     

อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานหินลาด หมู 

3  ต.นาเรือง อ.นา

เยีย – บานเมืองใหม 

หมู 17 ต.เมืองเดช 

อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 400 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางเฉล่ียขางละ 

0.50 เมตร                       

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100                        

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป 

– มาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/2 

~ 378 ~ 

~ 378 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานหิน

ลาด หมู 3   ต.นา

เรือง อ.นาเยีย – 

บานโนนทรัพย หมู 

25 ต.เมืองเดช     

อ.เดชอุดม           

จ.อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานหินลาด หมู 

3  ต.นาเรือง อ.นา

เยีย – บานโนน

ทรัพย หมู 25 ต.

เมืองเดช อ.เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 6,100 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางเฉล่ียขางละ 

0.50 เมตร                          

18,300,000 18,300,000 18,300,000 18,300,000 18,300,000  1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100            

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ป ร ะ ช า ช น

เดินทางสัญจรไป 

– มาได สะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/2 

~ 379 ~ 

~ 379 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานโนน

งาม หมู 4 ต.นา

เรือง อ.นาเยีย – 

บานโนนทรัพย หมู 

25 ต.เมืองเดช อ.

เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานโนนงาม 

หมู 4 ต.นาเรือง    

อ.นาเยีย – บานโนน

ทรัพย หมู 25 ต.

เมืองเดช อ.เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 4,500 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางเฉล่ียขางละ 

0.50 เมตร                       

13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000  1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100                       

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป 

– มาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/2 

~ 380 ~ 

~ 380~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริม สายบาน

โนนงาม (ซอย

หนองไผ) หมู 4 

ตําบลนาเรือง  

อําเภอนาเยีย – 

บานโนนทรัพย 

หมู 25 ตําบล

เมืองเดช อําเภอ

เดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป- มาสะดวก 

รวดเร็ว มี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริม สายบานโนนงาม 

(ซอยหนองไผ) หมู 4 

ตําบลนาเรือง  อําเภอ

นาเยีย – บานโนน

ทรัพย หมู 25 ตําบล

เมืองเดช อําเภอเดช

อุดม จังหวัด

อุบลราชธานี ขนาด

กวาง 5 เมตร  ยาว 

4,180 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ 

0.50 เมตร 

(รายละเอียด ตามแบบ

ท่ี ทต.นาเรือง กําหนด)     

12,540,000 12,540,000 12,540,000 12,540,000 12,540,000 1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100                       

๒. ประชาชน

พึงพอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 

80  

 

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสินมาก

ขึ้น 

ทต.นาเรือง 

~ 381 ~ 

~ 381 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานแกง

ยาง หมู 6 ต.นา

เรือง อ.นาเยีย – 

บานปายู หมู 9         

ต.นาเยีย อ.นาเยีย      

จ.อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานแกงยาง 

หมู 6 ต.นาเรือง   

อ.นาเยีย – บานปา

ยู หมู 9  ต.นาเยีย 

อ.นาเยีย   จ.

อุบลราชธานี ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 1,550 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางเฉล่ียขางละ 

0.50 เมตร 

4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000  1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100                        

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป 

– มาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/2 

~ 382 ~ 

~ 382 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานแกง

ยาง หมู 6 ต.นา

เรือง อ.นาเยีย – 

บานโนนแดง หมู 6    

ต.นาเยีย  อ.นาเยีย        

จ.อุบลราชธานี  

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานแกงยาง 

หมู 6 ต.นาเรือง อ.

นาเยีย – บานโนน

แดง หมู 6 ต.นาเยีย 

อ.นาเยีย   จ.

อุบลราชธานี ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 1,070 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางเฉล่ียขางละ 

0.50 เมตร                

3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100                        

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป 

– มาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 
 

แบบ ผ. 02/2 

~ 383 ~ 

~ 383 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานแกง

ยาง หมู 6 ต.นา

เรือง อ.นาเยีย – 

บานหนองหัวลิง หมู 

13  ต.เมืองเดช    

อ.เดชอุดม           

จ.อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานแกงยาง 

หมู 6   ต.นาเรือง 

อ.นาเยีย – บาน

หนองหัวลิง หมู 13  

ต.เมืองเดช  อ.นา

เยีย  จ.อุบลราชธานี 

ผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ระยะทาง 

2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล

ทางลูกรังกวางเฉล่ีย

ขางละ 0.50 เมตร 

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100            

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป 

– มาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/2 

~ 384 ~ 

~ 384 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย

บานทุงศรีเมือง 

หมู 9   ต.นาเรือง 

อ.นาเยีย – บาน

โนนจิก หมู 12    

ต.นาสวง อ.เดช

อุดม จ.

อุบลราชธานี 

เพื่อให

ประชาชน

เดินทางสัญจร

ไป – มาได

สะดวก 

รวดเร็ว มี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานทุง

ศรีเมือง หมู 9 ต.นา

เรือง   อ.นาเยีย – บาน

โนนจิก หมู 12 ต.

นาสวง อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี ผิวจราจร

กวาง 6 เมตร 

ระยะทาง 3,400 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวาง

เฉล่ียขางละ 0.50 

เมตร                        

12,240,000 12,240,000 12,240,000 12,240,000 12,240,000  1. กอสราง

เปนไปตามแบบ

แปลน รอยละ 

100                    

๒. ประชาชนพึง

พอใจในการ

สัญจรไมนอย

กวา รอยละ 80 

 

ประชาชน

เดินทางสัญจรไป 

– มาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

รวม 8  โครงการ - - 72,390,000 72,390,000 72,390,000 72,390,000 72,390,000 - - - 

~ 385 ~ 

แบบ ผ. 02/2 

~ 385 ~ 



 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย            

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 2 

เครื่อง 

- 24,500 - 24,500 - กองชาง 

2 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซ้ือเครื่องตบดิน จํานวน 4 

เครื่อง 

42,000 21,000 - 21,000 - กองชาง 

3 สาธารณสุข 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 

(กระบะ) จํานวน 1 คัน 

1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 สํานักปลัด 

4 สาธารณสุข 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน 

จํานวน 2 เครื่อง 

118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 สํานักปลัด 

5 สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

จัดซ้ือ/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 

จํานวน 1 ชุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด 

6 รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

จัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ขนาดกําลังสง 5 วัตต 

ปละ 10 เครื่อง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด 

~ 386 ~ 

แบบ ผ. 03 

~ 386 ~ 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย             

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องพนยาแบบสะพาย

หลัง จํานวน 5 เครื่อง 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 สํานักปลัด 

8 รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือ/ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร

ปด จํานวน 6 จุด 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 สํานักปลัด 

9 รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

จัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 

5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง 

55,500 55,500 55,500 55,500 55,500  สํานักปลัด 

10 รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

จัดซ้ือเรือทองแบน จํานวน 4 

ลํา 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 สํานักปลัด 

11 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว จํานวน 

2 เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด 

12 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญา จํานวน 1 

เครื่อง 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 สํานักปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

จัดซ้ือตูลําโพงมีแอมป แบบ

เคล่ือนที่ ขนาด 15 น้ิว พรอม

ไมคลอย จํานวน 3 ตัว 

7,500 - 7,500 - 7,500 สํานักปลัด 

~ 387 ~ 

แบบ ผ. 03 

~ 387 ~ 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย             

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

จัดซ้ือตูลําโพงมีแอมปแบบ

กลางแจง ขนาด 15 น้ิว จํานวน 

3 ชุด (1 ชุด มี 2 ตูลําโพง) 

พรอมไมคลอย 

14,000 - 14,000 - 14,000 สํานักปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ ขับเคล่ือน 4 ลอ 

จํานวน 1 คัน 

1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 สํานักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 

1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 สํานักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเครื่องถายเอกสารระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 

แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 สํานักปลัด 

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเครื่องถายเอกสารระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา/สี) ความเร็ว 

30 แผนตอนาที จํานวน 1 

เครื่อง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ. 03 

~ 388 ~ 

~ 388 ~ 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลนาเรือง  อําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย             

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือ/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง ขนาด 24,000   

บีทียู จํานวน 5 เครื่อง 

25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 สํานักปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 

- เครื่องขยาย จํานวน 1 ตัว 

- ลําโพงเสียงตามสาย ฮอรน 

20 น้ิว จํานวน 4 ตัว 

- ไมคประชุม ไมคประกาศเสียง

คนตรี จํานวน 1 ตัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  สํานักปลัด 

21 การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัด 

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทเคล่ือนที่ ชนิดสมารท

โฟน จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

  รวม 5,473,800 5,455,800 5,410,800 5,455,800 5,431,800  

 

แบบ ผ. 03 

~ 389 ~ 

~ 389 ~ 




