
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
เพื อการเกษตร หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง  

ซอยนานายอ่อน 
โลหา – นานายปุ่น 
วงศ์ประเทศ 
จ่านวน 4 ต้น
(รายละเอียดตาม
การไฟฟ้าก่าหนด )  

- 50,000 50,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60  

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

11 รขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 4 บ้าน
โนนงาม 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากหน้า ศพด. – 
สามแยก โนนผัก
กะหย่า ยาว 
2,330 เมตร
(รายละเอียดตาม
การไฟฟ้าก่าหนด ) 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60  

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 200 ~ 

~ 200 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 
บ้านโนนงาม 

เพื อให้มีแสง
สว่างตามถนน 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน 

หมู่ 4 บ้านโนน
งาม(รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ก่าหนด)  

32,500 32,500 32,500 32,500 32,500  ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมู่ 4 บ้านโนนงาม 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง  

จากนานาย
ประสิทธ์ิ  ทองแสง 
– นานางสอน สี
ทอง ระยะทางยาว 
120 เมตร
(รายละเอียดตาม
การไฟฟ้าก่าหนด )  

- - 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 201 ~ 

~ 201 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร  หมู่ 4 
บ้านโนนงาม 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ เกษตร
อย่างทั วถึง  

ซอยร่องสะเดา จาก
สามแยกนายหนูรัก 
ตันสุ – นายมนตรี 
โกมาลย์ ยาว 600 
เมตร(รายละเอียด
ตามการไฟฟ้า
ก่าหนด )  

- - 125,000 125,000 125,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพิ มขึ้น 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่างทั วถึง 

กองช่าง 

15 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 4 
บ้านโนนงาม 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ เกษตร
อย่างทั วถึง  

ซอยร่วมมติร จาก
สามแยกนางภา วัน
ทวี – นายศรีไพร 
คะมะ ยาว 1,000 
เมตร(รายละเอียด
ตามการไฟฟ้า
ก่าหนด )  

- - 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพิ มขึ้น 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 202 ~ 

~ 202 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
เพื อการเกษตร หมู่ 5 
บ้านหนองกระบือ 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่างทั วถึง  

หน้าวัดป่า– สาม
แยกนานายแสวง     
คุนานัง (ราย 
ละเอียดตามการ
ไฟฟ้า ก่าหนด )  

- 125,000 125,000 125,000 125,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

17 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากนานาย
สายสมร ฉัตร
สุวรรณ- นานาง
ละมัย พรมเสมอ 
ยาว 1,200 
เมตร 
(รายละเอียด
ตามการไฟฟ้า 
ก่าหนด ) 

193,000 193,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 203 ~ 

~ 203 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากบ้านนาย
สังวาลย์ แม้น
สุข – นานาย
ประวัติ จัน
เทพ  ยาว 
1,300 เมตร
(รายละเอียด
ตามการไฟฟ้า 
ก่าหนด ) 

- - 325,000 325,000 325,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

19 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ  

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากสี แยกศรี
สว่างฟาร์ม – 
บ้านนาย
สังวาลย์  แม้น
สุข  ระยะทาง
900 เมตร  

- - 225,000 225,000 225,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 204 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากวัดป่า
หนองกระบือ 
– นานายทอง
ดี บุญรักษ์ 
ระยะทาง 
500 เมตร 

 

193,000 193,000 125,000 125,000 125,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

21 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

บ้านหนอง
กระบือ – 
หนองเมย 
ระยะทาง 
1,000 เมตร 

 

- - 250,000 250,000 250,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 205 ~ 

~ 205 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

ซอยศรีรตัน 
ทอง ยาว 
820 เมตร
(รายละเอียด
ตามที การ
ไฟฟ้าก่าหนด) 

- - 200,000 200,000 200,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

23 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้มีแสง
สว่างตามถนน 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน 

หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ
(รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ก่าหนด)  

32,500 32,500 32,500 32,500 32,500  ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 206 ~ 

~ 206 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากสามแยก
นายประวตัิ 
จันเทพ ยาว 
500 เมตร
(รายละเอียด
ตามที การ
ไฟฟ้าก่าหนด) 

- - 156,000 156,000 156,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

25 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากนานาย
ด้วง หาลวย – 
นานายอุทัย 
ค่าวงษา ยาว 
900 เมตร
(รายละเอียด
ตามที การ
ไฟฟ้าก่าหนด)  

- - 281,000 281,000 281,000  ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 207 ~ 

~ 207 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 6 บ้านแก้ง
ยาง 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากบ้านแก้ง
ยาง – ดงค่า
ใหญ่  ยาว 
2,360 เมตร
(รายละเอียด
ตามที การ
ไฟฟ้าก่าหนด)  

365,000 365,000 365,000 365,000  365,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั วถึง  

สามแยกบ้าน
นายโจม 
ประเสริฐ – 
สามแยกบ้าน
นายสมควร 
ประกอบแก้ว 
จ่านวน 5 ต้น 

- 62,500 62,500 62,500  - ปักเสาไฟฟ้าแรง
ต ่า จ่านวน 5 ต้น 
เสร็จเรียบร้อย 
พร้อมใช้งาน  

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 208 ~ 

~ 208 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง 

เพื อให้มีแสง
สว่างตามถนน 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน 

หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง
(รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ก่าหนด)  

32,500 32,500 32,500 32,500 32,500  ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

29 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 7 บ้านนา
เรืองน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

 ซอยดอนเจ้าปู่  
ระยะทาง 
650 เมตร 
(รายละเอียด
ตามที การ
ไฟฟ้าก่าหนด)  

 

87,000 87,000 162,000 162,000 162,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
  
 

แบบ ผ. 02 

~ 209 ~ 

~ 209 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 7 บ้าน
นาเรืองน้อย 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

ซอยศรีชมพู  
ระยะทาง 
1,000 เมตร 
(รายละเอียด
ตามที การไฟฟ้า
ก่าหนด) 

- - 420,000 420,000 420,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึน้ ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

31 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 7 บ้าน
นาเรืองน้อย 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

ซอยโนนป่ายาง 
– อ่างเก็บน้่า
ห้วยหินลาด  
500 เมตร 
(รายละเอียด
ตามที การไฟฟ้า
ก่าหนด) 

- - 280,000 280,000 280,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. 02 

~ 210 ~ 

~ 210 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านนาเรืองน้อย 

เพื อให้มีแสงสว่าง
ตามถนน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

จากหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน – 
สามแยกมออี
แดง ยาว 
1,000 เมตร
(รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ก่าหนด)  

- - 42,500 42,500 42,500  ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

33 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านนาเรืองน้อย 

เพื อให้มีแสงสว่าง
ตามถนน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

ซอยข้างวัดป่า – 
นานายประกาย 
พามาดี ยาว 
900 เมตร
(รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ก่าหนด)  

- - 38,250 38,250 38,250   ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 211 ~ 

~ 211 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านนาเรืองน้อย 

เพื อให้มีแสงสว่าง
ตามถนน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

ซอยร่องโก่ย – 
นานายสมบตัิ ลา
ภา ยาว 1,700 
เมตร
รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ก่าหนด)  

- - 72,250 72,250 72,250   ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  

กองช่าง 

35 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 7 บ้าน
นาเรืองน้อย 

เพื อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากหมู่ 7 บ้าน
นาเรืองน้อย – 
หมู่ 3 บ้านหิน
ลาด 1,700 
เมตร 
(รายละเอียด
ตามที การไฟฟ้า
ก่าหนด)  

- - 530,000 530,000 530,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 212 ~ 

~ 212 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 8 บ้าน
หินลาดน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จาก บ้านหินลาด
น้อย – หนอง
หัวลิง ระยะทาง 
1,140 เมตร 
(รายละเอียดตามที 
การไฟฟ้าก่าหนด) 

162,000 162,000 280,000 280,000 280,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื อการเกษตร หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย  

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง  

จาก บ้านหินลาด
น้อย – หนองเมย 
ระยะทาง 600 
เมตร (รายละเอียด
ตามที การไฟฟ้า
ก่าหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 213 ~ 

~ 213 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื อการเกษตร หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

บ้านหินลาดน้อย – 
หน้าอ่างเก็บน้่า
ห้วยหินลาด ยาว
600 เมตร 
(รายละเอียดตามที 
การไฟฟ้าก่าหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าเพื อการเกษตร 
หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง  

จากบ้านนาย
เหลี ยม พิณทอง  
ถึง ล่าโดมใหญ ่
ยาว 1,000 เมตร 
(รายละเอียดตามที 
การไฟฟ้าก่าหนด)  

- 250,000 250,000 250,000  250,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 214 ~ 

~ 214 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื อการเกษตร หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากซอยข้างวัด
บ้านหินลาด – อ่าง
เก็บน้่าห้วยหินลาด 
ยาว 900 เมตร 
(ราย ละเอียด
ตามที การไฟฟ้า
ก่าหนด)  

- 250,000 250,000 250,000 250,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

41 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย 

เพื อให้มีแสง
สว่างตามถนน 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน 

หมู่ 8 บ้านหินลาด
น้อย (ราย 
ละเอียดตามที  ทต.
นาเรืองก่าหนด)  

- - 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 215 ~ 

~ 215 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื อการเกษตร หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

1. ซอยนานายสุ
พิศ ไกรสีนาท 
ระยะทาง 400 
เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื อการเกษตร หมู่ 9 
บ้านทุ่งศรีเมือง 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่าการ 
เกษตรอย่าง
ทั วถึง 

ซอยเหล่าบักเขือ 
จากนานายบุญมี 
ค่าพิเดช – นานาย
ทองแดง แสงเพชร 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- 250,000 250,000 250,000 250,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 216 ~ 

~ 216 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 9 บ้านทุ่งศรี
เมือง 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

จากสามแยก
นายหา บุญ
เลียง – เส้นนา
นายทองคูณ 
แก้วลา  ยาว 
600 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

45 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 9 บ้านทุ่งศรี
เมือง 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

1. จากนานาย
เป พันธนู – 
นานายสมบตัิ 
โตนันต ์
ระยะทาง 
700 เมตร 

162,000 162,000 336,000 336,000   336,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 217 ~ 

~ 217 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
9 บ้านทุ่งศรีเมือง 

เพื อให้มีแสง
สว่างสองทาง
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จากสามแยก
บ้านนายมนูญ 
พูลสุข – 
สะพานห้วย
นางตุ้ม 

32,500 

  

32,500 

 

34,000 34,000 34,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

47 ขยายเขตไฟฟ้าเพื อ
การเกษตร หมู่ 9 บ้านทุ่งศรี
เมือง 

เพื อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่า
การเกษตรอย่าง
ทั วถึง 

1. จากนานาย
เป พันธนู – 
นานายเหรยีญ  
โพธิ์ขาว – นา
นายทองคูณ  
แก้วลา ยาว 
1,100 เมตร 

162,000 162,000 447,000 447,000  447,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่าการเกษตร
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 218 ~ 

~ 218 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 1 บ้านนาเรือง 

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 1 บ้านนา
เรือง จ่านวน 
1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อยา่งทั วถึง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ 2 บ้านม่วงค่า  

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 2 บ้าน
ม่วงค่า จ่านวน 
1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อยา่งทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 219 ~ 

~ 219 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 3 บ้านหินลาด 

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 3 บ้านหิน
ลาด จ่านวน 1 
แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อยา่งทั วถึง 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนงาม  

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 4 บ้าน
โนนงาม 
จ่านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อยา่งทั วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 220 ~ 

~ 220 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 5 บ้านหนอง
กระบือ 

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ 
จ่านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 6 บ้านแก้งยาง  

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง 
จ่านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 221 ~ 

~ 221 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้าน
นาเรืองน้อย 

เพื อให้ราษฎรมีน้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 7 บ้านนา
เรืองน้อย 
จ่านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 8 บ้าน
หินลาดน้อย  

เพื อให้ราษฎรมีน้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 8 บ้านหิน
ลาดน้อย 
จ่านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อยา่งทั วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 222 ~ 

~ 222 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ 9 บ้านทุ่งศรี
เมือง 

เพื อให้ราษฎรมี
น้่าใช้บริโภค  
อุปโภค เพียงพอ 

หมู่ 9 บ้านทุ่ง
ศรีเมือง 
จ่านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด) 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000  ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีน้่า
อุปโภค บริโภค 
อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างระบบประปา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นนาเรือง 

เพื อให้ครูและ
นักเรียนได้มีน้่า
ใช้บริโภค 
อุปโภค เพียงพอ 

(รายละเอียด
ตามที  กรม
ทรัพยากรน้่า
ก่าหนด)  

- - 100,000 100,000 100,000 ครูและนักเรียนมี
น้่าอุปโภค  
บริโภคร้อยละ 
90  

ครูและนักเรียนมี
น้่าอุปโภค 
บริโภค อย่าง
ทั วถึง  

กองช่าง 

รวม 57 โครงการ - - 2,163,500 4,371,500 34,053,500 34,003,500 33,941,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 223 ~ 

~ 223 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.3 แผนงานการเกษตร  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมฝายน้่าล้น หมู่ ๓ 
บ้านหินลาด 

เพื อเป็นแหล่ง
กักเก็บน่้าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล  

 (รายละเอียด
ตามที เทศบาล
ต่าบลนาเรือง
ก่าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 70                 
2. ประชาชนท่า
การเกษตร
เพิ มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมี
แหล่งหาอาหาร 
2. ประชาชนมี
รายได้เพิ มขึ้นจาก
การท่าเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 224 ~ 

~ 224 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.3 แผนงานการเกษตร  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ซ่อมแซมฝายน้่าล้นห้วย
นางตุ้ม (แห่งที  3) หมู่ 9 
บ้านทุ่งศรีเมือง 

เพื อเป็นแหล่ง
กักเก็บน่้าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล  

1. ฝายน้า่ล้น
ห้วยนางตุ้ม 
(แห่งที  3 ) ช่วง
นานางค่าพันธ์  
ค่ามั น จ่านวน 1 
แห่ง2. เก็บน่้าได้
ตลอดฤดูแล้ง3. 
ราษฎรท่า
การเกษตรมาก
ขึ้น (รายละเอียด
ตามที  ทต.นา
เรือง ก่าหนด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 70          
2. ประชาชนท่า
การเกษตร
เพิ มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมี
แหล่งหาอาหาร 
2. ประชาชนมี
รายได้เพิ มขึ้นจาก
การท่าเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 225 ~ 

~ 225 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬา
นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื อให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนเล่น
กีฬาห่างไกลยา
เสพติด 

1. จัดกิจกรรมที โรงเรยีน
บ้านนาเรือง                         
2. ประชาชนในเขต ทต.
นาเรือง จ่านวน 500 คน 
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนใน
เขตต่าบลนา
เรือง เข้าร่วมการ
จัดกิจกรรม ไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 
30                        
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 

1. เด็กได้ออก
ก่าลังกาย
สม ่าเสมอ                 
2. ประชาชนใน
ต่าบลมีความ
สามัคคีในการเล่น
กีฬา                        
3. ประชาชนเล่น
กีฬา ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 226 ~ 

~ 226 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด 

เพื อให้
ประชาชนและ
เจ้าหน้าที ได้
ออกก่าลังกาย
ห่างไกลยาเสพ
ติดและเชื อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
หน่วยงาน 

1. จัดกิจกรรม ณ ที ว่าการ
อ่าเภอนาเยีย                        
2. หน่วยงานราชการทุก
แห่งในเขตอ่าเภอนาเยยี
เข้าร่วม                     
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1. จัดกิจกรรมได้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง                     
2. ประชาชน
และหน่วยงาน
ราชการในเขต
อ่าเภอเข้าร่วม
ครบทุกแห่ง              
3. ประชาชนมี
ความพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

1. เจ้าหน้าที ได้
ออกก่าลังกาย
สม ่าเสมอ               
2. เจ้าหน้าที รู้จัก
กับหน่วยงานอื น
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 227 ~ 

~ 227 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดซื้อเครื องออก
ก่าลังกาย 

1. เพื อให้
ประชาชนได้
ออก่าลังกาย 
2. เพื อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

1. ใช้งานที  หมู่ 3 บ้าน 
หินลาด                           
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรือง ก่าหนด) 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น                
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ประชาชนได้
ออกก่าลังกาย
สม ่าเสมอ                  
2. ประชาชน
ร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพดีขึ้น 

ส่านักปลดั 

4 จัดซื้อเครื องออก
ก่าลังกาย 

1. เพื อให้
ประชาชนได้
ออก่าลังกาย 
2. เพื อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

1. ใช้งานที  หมู่ 7 บ้าน   
นาเรืองน้อย                           
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรือง ก่าหนด 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น                
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ประชาชนได้
ออกก่าลังกาย
สม ่าเสมอ                  
2. ประชาชน
ร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพดีขึ้น 

ส่านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 228 ~ 

~ 228 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างลาน
กีฬาเอนก 
ประสงค ์

1. เพื อให้
ประชาชนได้
ออก่าลังกาย 
2. เพื อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

โรงเรียนบ้านนาเรือง หมู่ 
7 บ้านนาเรืองน้อย                            
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรือง ก่าหนด) 

 

- - 200,000 200,000 200,000  1. ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น                
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ประชาชนได้
ออกก่าลังกาย
สม ่าเสมอ                  
2. ประชาชน
ร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพดีขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างลาน
กีฬาเอนก 
ประสงคภ์ายใน
หมู่บ้าน 

1. เพื อให้
ประชาชนได้
ออก่าลังกาย 
2. เพื อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ 2 บ้านม่วงค่า                            
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรืองก่าหนด) 

 

- - 200,000 200,000 200,000  1. ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น                
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ประชาชนได้
ออกก่าลังกาย
สม ่าเสมอ                  
2. ประชาชน
ร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพดีขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 229 ~ 

~ 229 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แข่งขันกีฬาฟุต
ซอลเทศบาล
ต่าบลนาเรือง
ต้านยาเสพติด 

1. เพื อส่งเสริม
ให้เยาวชน 
ประชาชน
ทั วไปได้ออก
ก่าลังกาย             
2. เพื อให้
ประชาชน 
เยาวชน ใช้
เวลาว่างออก
ก่าลังกาย
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง
2. จัดที สนามเทศบาล
ต่าบลนาเรือง                      
3. ประชาชน เยาวชน ใน
เขตต่าบลนาเรืองเข้าร่วม
แข่งขัน 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 1. จัดกิจกรรมได้
ไม่น้อยกว่าปลีะ 
1 ครั้ง          
2. ประชาชน 
เยาวชน เข้าร่วม
ครบทุกหมู่บ้าน
3. ประชาชน 
เยาวชน ห่างไกล
ยาเสพตดิ ร้อย
ละ 80 

1. ประชาชน 
เยาวชน ได้ออก
ก่าลังกาย
สม ่าเสมอ              
2. ประชาชน 
เยาวชนใช้เวลา
ว่างเพื อเล่นกีฬา 
ไม่ยุ่งเกี ยว/มั วสุม
กับยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 230 ~ 

~ 230 ~ 



 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ฝึกอบรมการท่า
พรมเช็ดเท้า 

1. เพื อส่งเสริม
ทักษะและ
ประสบการณ์
ในการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชน           
2. เพื อ
สนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่ม
ของประชาชน 

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง     
2. ประชาชนในต่าบลนา
เรือง เข้าร่วมอบรม 80 
คน 

- - 30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง                      
3. ประชาชน
สามารถท่าพรม
เช็ดเท้าเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
604. สามารถ
น่าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 

1. ประชาชนมี
ช่องทางในการหา
รายได้เสริม            
2. ใช้เวลาว่าง
จากการท่านาให้
เกิดประโยชน์            
3. สรา้งความ
เข้มแข็ง ความ
สามัคคีให้คนใน
ชุมชน 

ส่านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 231 ~ 

~ 231 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อบรมใหค้วามรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื อให้
ประชาชนมี
ความรู้เกี ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1. ประชาชนในเขตต่าบล
นาเรือง จ่านวน 60 คน 
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง 

30,000 - 30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง                       
3. ประชาชน
สามารถน่า
ความรู้เกี ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ร้อยละ 60 

1. สามารถ
พึ งตนเองได ้              
2. สรา้งความ
เข้มแข็ง ความ
สามัคคีให้คนใน
ชุมชน 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 232 ~ 

~ 232 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อบรมการตัด
เย็บเสื้อผ้า 

1. เพื อเป็น
การเพิ มมลูค่า
ในกับ
ผลิตภณัฑ ์             
2. เพื อให้
ประชาชนน่า
ความรู้ไปหา
รายได้เสริม           
3. เพื อให้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

1. ประชาชนในเขตต่าบล
นาเรืองที สนใจ จ่านวน 
20 คน                     
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง 

- - 50,000 50,000 50,000  1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง             
3. ประชาชน
สามารถตัดเย็บ
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 

1. สินค้ามี
มูลค่าเพิ มขึ้น    
2. ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์    
3. สรา้งความ
เข้มแข็งในชุมชน 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 233 ~ 

~ 233 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อบรมการทอผา้
กาบบัว 

1. เพื อให้
ประชาชนมี
ความรู้ในทอ
ผ้ากาบบัว     
2. เพื อให้
ประชาชนน่า
ความรู้ไปหา
รายได้เสริม  
3. เพื อให้
ประชาชนใช้
เวลาว่างหลัง 
จากท่านาให้
เกิดประโยชน์ 

1. ประชาชนในเขตต่าบล
นาเรืองที สนใจ จ่านวน 
30 คน                     
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง                     
3. ประชาชน
สามารถทอผ้า
กาบบัวได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60                  
4. สามารถ
น่าไปใช้ประ 
โยชน์ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

1. ประชาชนมี
ช่องทางในการหา
รายได้เสริม     
2. ใช้เวลาว่าง
จากการท่านาให้
เกิดประโยชน์   
3. สรา้งความ
เข้มแข็ง ความ
สามัคคีให้คนใน
ชุมชน 

ส่านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 234 ~ 

~ 234 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อบรมการสาน
หวดนึ งข้าวด้วย
ไม้ไผ ่

1. เพื อให้
ประชาชนมี
ความรู้การ
สานหวดด้วย
ไม้ไผ ่         
2. เพื อให้
ประชาชนน่า
ความรู้ไปหา
รายได้เสริม  
3. เพื อให้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

1. ประชาชนในเขตต่าบล
นาเรืองที สนใจ จ่านวน 
30 คน                     
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง                     
3. ประชาชน
สามารถสานหวด
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 

1. น่าความรู้ไป
หารายได้เสรมิได้
2. ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์3. 
สร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

ส่านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 235 ~ 

~ 235 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 อบรมการเพาะ
เห็ดนางฟ้า 

1. เพื อให้
ประชาชนมี
ความรู้ในเพาะ
เห็ดนางฟ้า   
2. เพื อให้
ประชาชนน่า
ความรู้ไปหา
รายได้เสริม  
3. เพื อให้
ประชาชนใช้
เวลาว่างหลัง 
จากท่านาให้
เกิดประโยชน์ 

1. ประชาชนในเขตต่าบล
นาเรืองที สนใจ จ่านวน 
30 คน                     
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง  

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง                      
3. ประชาชน
สามารถเพาะ
เห็ดนางฟ้าได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60                  
4. สามารถ
น่าไปใช้ประ 
โยชน์ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

1. ประชาชนมี
ช่องทางในการหา
รายได้เสริม     
2. ใช้เวลาว่าง
จากการท่านาให้
เกิดประโยชน์   
3. สรา้งความ
เข้มแข็ง ความ
สามัคคีให้คนใน
ชุมชน 

ส่านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 
~ 236 ~ 

~ 236 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อบรมการท่า
ผ้าซิ นเชิงลายขดั 
ตีนจก 

1. เพื อให้
ประชาชนมีความรู้
ในท่าผ้าซิ นเชิง
ลายขัดตีนจก     
2. เพื อให้
ประชาชนน่า
ความรู้ไปหา
รายได้เสริม      
3. เพื อให้
ประชาชนใช้เวลา
ว่างหลัง จากท่า
นาให้เกิด
ประโยชน ์

1. ประชาชน ในเขต
ต่าบลนาเรืองที สนใจ 
จ่านวน 30 คน                     
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง 

- - 50,000 50,000 50,000  1. ประชาชนเข้า
รับการอบรม
ครบตามจ่านวน
2. อบรมปลีะ 1 
ครั้ง                   
3. ประชาชน
สามารถท่าผ้าซิ น
เชิงลายขัดตีนจก
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60         
4. สามารถ
น่าไปใช้ประ 
โยชน์ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

1. ประชาชนมี
ช่องทางในการหา
รายได้เสริม     
2. ใช้เวลาว่าง
จากการท่านาให้
เกิดประโยชน์   
3. สรา้งความ
เข้มแข็ง ความ
สามัคคีให้คนใน
ชุมชน 

ส่านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 
~ 237 ~ 

~ 237 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ประชารัฐร่วมใจ 
ต้านภัยยาเสพ
ติดจังหวัด 
อุบลราชธานี 
(ปักกลด) 

1. เพื อแสวงหา
ความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนสกดั
และยับยั้งยาเสพ
ติด                  
2. เพื อให้หมู่บ้าน
หรือชุมชน
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด                
3. เพื อเสริมสร้าง
ให้หมู่บ้านเกิด
ความเข้มแข็ง 

1. ด่าเนินโครงการ/จดั
กิจกรรมที  หมู่ 3 บ้าน
หินลาด                                     
2. ระยะเวลา
ด่าเนินการ 30 วัน                                 
3. ปี 2562 – 2565 
เปลี ยนปลีะ 1 หมู่บ้าน 

 

30,000 

 

30,000 

  

30,000 30,000 30,000 1. มีการด่าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการในพ้ืนที 
เป็นระยะเวลา 
30 วัน จริง          
2. ยาเสพติดใน
พื้นที ลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
30                      
3. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ทุกภาคส่วนได้
บูรณาการร่วมกัน
ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ
2. ประชาชนใน
หมู่บ้านตระหนัก
ถึงพิษภัยของยา
เสพติด                    
3. ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 

ส่านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 
~ 238 ~ 

~ 238 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 รณรงค์และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. เพื อให้
หมู่บ้านหรือ
ชุมชนตระหนัก
ถึงพิษภัยของ
ยาเสพตดิ              
2. เพื อเสริม  
สร้างให้หมู่ 
บ้านเกิดความ
เข้มแข็ง 

 

1. อุดหนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการหมู่บา้น 
จ่านวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 
5,000 บาทต่อปี
ประกอบด้วย                                

หมู่ 1 บา้นาเรือง                           
หมู่ 3 บา้นหินลาด                            

หมู่ 4 บา้นโนนงาม                          

หมู่ 7 บา้นนาเรืองน้อย                   

หมู่ 8 บา้นหินลาดนอ้ย                 

หมู่ 9 บา้นทุ่งศรีเมือง2. 
คณะกรรมการหมู่บา้นจัด
กิจกรรม/โครงการ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

30,000 

 

30,000 

  

30,000 

 

30,000 

   

30,000 

  

1. มีการด่าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง                   
2. ยาเสพติดใน
พื้นที ลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
20               
3. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
หมู่บ้านตระหนัก
ถึงพิษภัยของยา
เสพติด                  
2. ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 

ส่านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 239 ~ 

~ 239 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 อุดหนุนศูนย์
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพ
ติดอ่าเภอนาเยีย 

เพื ออุดหนุน
ศูนย์พลัง
แผ่นดินเอา 
ชนะยาเสพตดิ
อ่าเภอนาเยีย  

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ ที ว่าการอ่าเภอนาเยีย 
2. อุดหนุนงบ ประมาณที 
ท่าการปกครองอ่าเภอนา
เยีย จ่านวน  25,000 
บาท 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง ณ 
ที ว่าการอ่าเภอ
นาเยีย                   
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณที ท่า
การปกครอง
อ่าเภอนาเยีย 
จ่านวน  
25,000 บาท
ครบตามจ่านวน 

อ่าเภอน่า
งบประมาณไปใช้
ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 240 ~ 

~ 240 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนศูนย์
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื ออุดหนุน
ศูนย์พลัง
แผ่นดินเอา 
ชนะยาเสพตดิ
จังหวัด
อุบลราชธานี  

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ จังหวัด อุบลราชธาน ี 
2. อุดหนุนงบ ประมาณ
จังหวัด อุบลราชธานี 
จ่านวน  30,000 บาท 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง ณ 
จังหวัด 
อุบลราชธาน ี  
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณจังหวัด
อุบลราชธานี  
จ่านวน  
30,000 บาท 
ครบตามจ่านวน 

จังหวัด
อุบลราชธานี น่า
งบประมาณไปใช้
ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 241 ~ 

~ 241 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 อุดหนุนโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
โรงเรียนบ้านนา
เรือง 

เพื อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน
บ้านนาเรือง 

1. เด็กนักเรียนโรงเรยีน
บ้านนาเรือง               
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง  
3. อุดหนุนงบ ประมาณให้
โรงเรียนบ้านนาเรือง 
จ่านวน  5,000 บาท 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง ณ 
โรงเรียนนาเรือง
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
โรงเรียน ครบ
ตามจ่านวน    
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80  

ลดปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
นาเรือง 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 242 ~ 

~ 242 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 อุดหนุนโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
โรงเรียนบ้านหิน
ลาด 

เพื อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน
บ้านหินลาด 

1. เด็กนักเรียนโรงเรยีน
บ้านหินลาด               
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านหินลาด  
3. อุดหนุนงบ ประมาณให้
โรงเรียนบ้านหินลาด 
จ่านวน  5,000 บาท 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง ณ 
โรงเรียนบ้านหิน
ลาด             
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
โรงเรียน ครบ
ตามจ่านวน    
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80  

ลดปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
หินลาด 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 243 ~ 

~ 243 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 อุดหนุนโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
โรงเรียนบ้าน
โนนงาม 

เพื อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน
บ้านโนนงาม  

1. เด็กนักเรียนโรงเรยีน
บ้านโนนงาม               
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านโนนงาม 
3. อุดหนุนงบ ประมาณให้
โรงเรียนบ้านโนนงาม 
จ่านวน  5,000 บาท 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง ณ 
โรงเรียนบ้าน
โนนงาม              
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
โรงเรียน ครบ
ตามจ่านวน            
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80  

ลดปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
โนนงาม 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 244 ~ 

~ 244 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 อุดหนุนโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
โรงเรียนบ้าน
แก้งยาง 

เพื อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน
บ้านแก้งยาง  

1. เด็กนักเรียนโรงเรยีน
บ้านแก้งยาง               
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านแก้งยาง 
3. อุดหนุนงบ ประมาณให้
โรงเรียนบ้านแก้งยาง 
จ่านวน  5,000 บาท 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง ณ 
โรงเรียนบ้านแก้ง
ยาง              
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
โรงเรียน ครบ
ตามจ่านวน    
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80  

ลดปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
แก้งยาง 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 245 ~ 

~ 245 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
โรงเรียนบ้าน
หนองกระบือ 

เพื อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน
บ้านหนอง
กระบือ  

1. เด็กนักเรียนโรงเรยีน
บ้านหนองกระบือ         
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านหนอง
กระบือ                     
3. อุดหนุนงบ ประมาณให้
โรงเรียน จา่นวน  5,000 
บาท 

- 5,000 5,000 5,000 5,000  1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง ณ 
โรงเรียนบ้าน
หนองกระบือ   
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
โรงเรียน ครบ
ตามจ่านวน    
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80  

ลดปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
หนองกระบือ  

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 246 ~ 

~ 246 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 อุดหนุนโครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
โรงเรียนบ้าน
ม่วงค่า 

เพื อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน
บ้านม่วงค่า  

1. เด็กนักเรียนโรงเรยีน
บ้านม่วงค่า                 
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่า   
3. อุดหนุนงบ ประมาณให้
โรงเรียนบ้านม่วงค่า 
จ่านวน  5,000 บาท 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ไดจ้ัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง ณ 
โรงเรียนบ้านม่วง
ค่า               
2. อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
โรงเรียน ครบ
ตามจ่านวน    
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80  

ลดปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน
ม่วงค่า  

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 247 ~ 

~ 247 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 จัดซื้อเครื องกัน
หนาว 

เพื อให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้
ยากไร้ มเีครื อง
กันหนาว 

1. จ่านวน ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และผู้ยากไร้จ่านวน 
700 คน                            
2. จังหวัดประกาศพื้นที 
พิบัติภัยหนาว อากาศต ่า
กว่า 15 องศา ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 วัน                       
3. จัดซื้อเครื องกันหนาว 
จ่านวน 700 ตัว 

168,000 - 168,000 168,000 168,000 1. ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และผู้
ยากไร้ ได้รบั
เครื องกันหนาว 
ร้อยละ 80    
2. ประชา ชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูย้ากไร้ มี
เครื องกันหนาว 
เพิ มความอบอุ่น
แก่ร่างกาย 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 248 ~ 

~ 248 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 อบรมทัศนศึกษา
ดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน 

เพื อพัฒนา
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง
2. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้านในเขต
ต่าบลนาเรือง จ่านวน 
140 คน 

200,000 - 200,000 200,000 200,000 1. จัดกิจรรมได้
ปีละ 1 ครั้ง               
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80               
3. อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้านมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

1. มีความรัก
ความสามัคคีใน
หมู่ อสม.                  
2. น่าความรู้ที 
ได้มาปรับใช้
บริการประชาชน
ในพื้นที ของ
ตนเอง 

ส่านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 249 ~ 

~ 249 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ 1 
บ้านนาเรือง 

เพื อให้
ประชาชนมี
สถานที จัด
กิจกรรม
สะดวกขึ้น 

ศาลาประชาคม หมู่ 1 
บ้านนาเรือง (รายละเอียด
ตามที  ทต.นาเรืองก่าหนด) 

- - 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
จ่านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมาก
ยิ งข้ึน 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงหอกระ
จ่ายข่าว หมู่ 1 
บ้านนาเรือง 

เพื อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชน
ทราบ 

หอกระจายข่าว หมู่ 1 
บ้านนาเรือง (รายละเอียด
ตามที  ทต.นาเรือง 
ก่าหนด) 

- - 5,000 5,000 5,000 ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
จ่านวน 1 แห่ง  

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
มากยิ งข้ึน 

กองช่าง  

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 250 ~ 

~ 250 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ปั่นจักรยานลด
โลกร้อน 

เพื อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที  และ
ประชาชน ใช้
จักรยานลด
โลกร้อน 

จัดกิจกรรม จ่านวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรืองก่าหนด) 

- - 20,000 20,000 20,000  จัดกิจกรรม 
จ่านวน 1 ครั้ง 
และประชาชนใช้
จักรยานเพิ มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ประชาชนใช้
จักรยานเพิ มมาก
ขึ้น 

ส่านักปลดั 

30 อบรมพระราช 
บัญญัติข้อมลู
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

เพื อให้
ประชาชน
ได้รับความรู้
ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดกิจกรรม จ่านวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรืองก่าหนด) 

- - 20,000 20,000 20,000  จัดกิจกรรม 
จ่านวน 1 ครั้ง 
และประชาชน
ได้รับความรู้
เพิ มขึ้น ร้อยละ 
70 

ประชาชนรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ มมาก
ยิ งข้ึน 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 251 ~ 

~ 251 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 อบรมความรู้
กฎหมาย
ท้องถิ น/เทศ
บัญญัติท้องถิ น
ให้แก่ประชาชน 

เพื อให้
ประชาชน
ได้รับความรู้
กฎหมาย
ท้องถิ น/เทศ
บัญญัติท้องถิ น 

จัดกิจกรรม จ่านวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรืองก่าหนด) 

- - 20,000 20,000 20,000  จัดกิจกรรม 
จ่านวน 1 ครั้ง 
และประชาชน
ได้รับความรู้
เพิ มขึ้น ร้อยละ 
70 

ประชาชนรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ มมาก
ยิ งข้ึน 

ส่านักปลดั 

32 อบรมความรู้การ
ใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมี ให้แก่
ประชาชน 

เพื อให้
ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การใช้ปุ๋ยเคม/ี
สารเคมี  

จัดกิจกรรม จ่านวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที  ทต. 
นาเรืองก่าหนด) 

- - 20,000 20,000 20,000  จัดกิจกรรม 
จ่านวน 1 ครั้ง 
และประชาชน
ได้รับความรู้
เพิ มขึ้น ร้อยละ 
70 

ประชาชนรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ มมาก
ยิ งข้ึน 

ส่านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 252 ~ 

~ 252 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ปรับปรุงตลาด
ประจ่าต่าบลนา
เรือง 

1. เพื อลด
พื้นที แออัด
ให้กับพ่อคา้ 
แม่ค้า                    
2. เพื อความ
สะดวกของ
ประชาชนที มา
ใช้บริการ 

1. ตลาดประจ่าตา่บลนา
เรือง หมู่ 7 บ้านนาเรือง
น้อย                                    
2. ขยายอาคารหลังเดิม 
(รายละเอียดตามแบบ
เทศบาล ทต.นาเรือง)               
3. ลงหินคลุกบริเวณรอบ
ตลาดและพื้นที ต่อเนื องกับ
ตลาด 

- 200,000 400,000 400,000 400,000 1. ปรับปรุง
ตลาดประจา่
ต่าบล หมู่ 7   
บ้านาเรือง             
2. ลงหินคลุก
รอบตลาด                
3. พ่อค้า แม่ค้า
และประชาชน
พอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. พ้ืนที ค้าขาย
กว้างขึ้น                  
2. ประชาชน
ที มาใช้รับบริการ
สะดวกขึ้น 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 253 ~ 

~ 253 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 อบรมการพัฒนา
บทบาทสตรีและ
ครอบครัว 

 

1.เพื อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรี   
2.เพื อส่งเสรมิการ
จัดกิจกรรมที แสดง
ศักยภาพของกลุ่ม
สตร ี
3.เพื อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะและ
เพิ มขีดความ 
สามารถต่อการ
พัฒนาความเป็น
ผู้น่าของสตร ี

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง
2.สตรีและผู้ด้อย 
โอกาสในพ้ืนที  
จ่านวน 80 คน 

- - 30,000 30,000 

 

30,000 

 

1. จัดอบรมได้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง
2. สตรีเข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
3. สตรีมีความรู้
เพื อข้ึน ร้อยละ 
70  

1.เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรี  
2.ส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมที แสดง
ศักยภาพของ
กลุ่มสตร ี
3.เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ
และเพิ มขดี
ความสามารถต่อ
การพัฒนาความ
เป็นผู้น่าของสตร ี

ส่านักปลดั 

 

~ 254 ~ 

~ 254 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 อุดหนุนศนูย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น
อ่าเภอนาเยีย 

1. เพื อให้ศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนอ่าเภอนา
เยียมีงบประมาณไว้
บริหารจดัการ2. 
เพื อเป็นสถานที รวม
รวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั ง
การและข้อมูลที 
เกี ยวกับการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนนุงบประมาณ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนอ่าเภอ   
นาเยีย ปีละ 1 ครั้ง 
จ่านวนเงิน 
60,000.- บาท 

 

60,000 

 

60,000 

  

60,000 

 

60,000 

  

60,000 

 

1. ศูนย์
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนอ่าเภอ
นาเยียได้รับ
งบประมาณ    
2. มีการแจ้ง
ข้อมูลที เกี ยวกับ
การช่วยเหลือ
ประชาชน  

 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที ได้รบั
ความเดือดร้อน
ได้จริง 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 255 ~ 

~ 255 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 สานกระติบข้าว
ด้วยต้นคล้า 

 

 1.เพื อให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื อให้ชุมชน
สามารถพึ งพา
ตนเองได ้
3.เพิ มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง
2.สตรี,ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั วไป
จ่านวน 30 คน 

- - 25,000 25,000 

 

25,000 

 

1. จัดอบรมได้
ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 2. สตรีและ
ประชาชนทั วไป
เข้าอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

 1.ให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
2. ให้ชุมชน
สามารถพึ งพา
ตนเองได ้
3.เพิ มรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส่านักปลดั 

37 สานตะกร้า
พลาสติก 

 

 1.เพื อให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื อให้ชุมชน
สามารถพึ งพา
ตนเองได ้
3.เพิ มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง
2.สตรี,ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั วไป
จ่านวน 30 คน 

- - 25,000 25,000 

 

25,000 

 

1. จัดอบรมได้
ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง2. สตรีและ
ประชาชนทั วไป
เข้าอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

 1.ให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
2. ให้ชุมชน
สามารถพึ งพา
ตนเองได ้
3.เพิ มรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส่านักปลดั 

รวม 37 โครงการ - - 568,000 955,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 - - - 

 

~ 256 ~ 

~ 256 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.2 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับไดร้ับ
สวัสดิการจาก 

รัฐ 

1. ผูสู้งอายุในเขตต่าบลนา
เรือง จ่านวน 812 คน   
2. จ่ายประจ่าทุกเดือน 
ภายในวันที  10           
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 
2562)  

6,398,400 6,398,400 6,398,400 6,398,400 6,398,400  1. มีการจ่ายเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในวันที  10 
ของทุกเดือน   
2. ผูสู้งอายุไดร้ับ
เงิน ร้อยละ 
100 ทุกเดือน 

ผู้สูงอายุมเีงินใช้
จ่ายในการเลี้ยง
ชีพในเดือนนั้น 

ส่านักปลดั 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื อให้ผู้พิการ
ได้รับ
สวัสดิการจาก
รัฐ 

1. คนพิการในเขตต่าบล
นาเรือง จ่านวน 568 คน
2. จ่ายประจ่าทุกเดือน 
ภายในวันที  10 (ข้อมูล ณ 
เดือนมิถุนายน 2562)  

5,452,800 5,452,800 5,452,800 5,452,800 5,452,800  1. มีการจ่ายเบีย้
ความพิการ
ภายในวันที  10 
ของทุกเดือน   
2.คนพิการไดร้ับ
เงิน ร้อยละ 
100 ทุกเดือน 

คนพิการมีเงินใช้
จ่ายในการเลี้ยง
ชีพในเดือนนั้น 

ส่านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 257 ~ 

~ 257 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.2 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จ่ายเบี้ยผู้ป่วย
เอดส ์

เพื อให้ผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับ
สวัสดิการจาก
รัฐ 

1. ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต่าบลนาเรือง จ่านวน 
7 คน   2. จ่ายประจ่า
ทุกเดือน ภายในวันที  
10       (ข้อมูล ณ 
เดือนมิถุนายน 2562)        

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 1. มีการจ่าย
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ภายในวันที  
10 ของทุก
เดือน   2. คน
พิการไดร้ับเงิน 
ร้อยละ 100 
ทุกเดือน 

ผู้ป่วยเอดส์มี
เงินใช้จ่ายใน
การเลีย้งชีพใน
เดือนนั้น 

ส่านักปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 11,893,200 11,893,200 11,893,200 11,893,200 11,893,200 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 258 ~ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โรงเรียนผูสู้งอายุ 1. เพื อเสริมสร้าง
การเรยีนรู้ การมี
ส่วนร่วมในชุมชน
และสังคม         
2. เพื อส่งเสริม
พัฒนาทักษะและ
พัฒนาศักยภาพให้
ให้แก่สูงอายุ  

1. จัดตั้งโรงเรยีน
สูงอายุ จ่านวน 1 แห่ง                   
2. ให้ผูสู้งอายุเข้า
โรงเรียนสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง                      
3. สอนเรื องการดูแล
สุขภาพ                                 
4. ผูสู้งอายุเข้าร่วมร้อย
ละ 80  

- 40,000 40,000 40,000 40,000 1. โรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ่านวน 
1 แห่ง                   
2. ผูสู้งอายุได้
เข้าโรงเรียน
สัปดาหล์ะ 1 
ครั้ง                
3. ผู้สูงอายุมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

1. ผูสู้งอายุได้
เรียนรู้ การมสี่วน
ร่วมในชุมชน                 
2. ผูสู้งอายุไดร้ับ
การพัฒนา การ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 259 ~ 

~ 258 ~ 

~ 259 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อบรมพัฒนา
สตรีและเสริม 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

 

1. เพื อสร้างภูมิ คุ้ม
กันด้านจิตใจแก่สตรี
และครอบครัว                     
2. เพื อส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านจิตใจให้
มีจิตสานึกที ดีต่อ
สังคมและครอบครัว                     
3. เพื อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบ
มีจิตสานึกใน
บทบาทหน้าที ของ
ตัวเองและ
ครอบครัว 

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง     
2. ผู้เข้าร่วมอบรม 
80 คน 

- 20,000 30,000 30,000 30,000  1. จัดอบรมได้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง
2. สตรีเข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80             
3. สตรีมีความรู้
เรื องความเสมอ
ภาค สิทธิ หน้าที 
ร้อยละ 60 

สตรมีีความรู้เรื อง
ความเสมอภาค 
สิทธิ และหน้าที 
ความรับผิดชอบ 
มากขึ้น 

ส่านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 260 ~ 

~ 260 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

เพื อช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนที 
ประสบ
อุทกภัยใน
เบื้องต้น 

1. จ่านวน 9 หมูบ่้าน2. 
จ่านวนปีละประมาณ 
800 ครัวเรือน           
2. ครัวเรือนละ 1 ชุด 

240,000 240,000  240,000 240,000 240,000 1. ครอบครัวที 
ประสบอุทกภัย
ได้รับสิ งของ
ช่วยเหลือทุก
ครอบครัว      
2. ครอบครัวที 
ประสบอุทกภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อย
ละ 100 

1. บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนได้ใน
ระดับหนึ ง       
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 261 ~ 

~ 261 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต่าบลนาเรือง 

เพื อเป็น
สวัสดิการ
ให้กับสมาชิก
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต่าบลนา
เรือง 

1. ผูสู้งอายุ คนพิการและ
ประชาชนทั วไป ในเขต
ต่าบลนาเรือง จ่านวน 
500 คน                   
2. เป็นการออมเงิน 3 
ส่วน สมาชิก 1 ส่วน 
ท้องถิ น 1 ส่วน รัฐบาล 1 
ส่วน 

182,500 182,500 182,500 182,500 182,500 1. มีสมาชิก
กองทุน
สวัสดิการชุมชน  
จ่านวน 500 
คน                            
2. สามารถเก็บ
เงินจากสมาชิก
ได้ครบทุกคน 

สมาชิกกองทุน
ได้รับเงิน
สวัสดิการตามที 
ข้อบังคับกองทุน
ก่าหนด 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 262 ~ 

~ 262 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ผู้สูงวัยใส่ใจ
ลูกหลาน 

1. เพื อให้ผูสู้งอายุ
ได้ใช้ประสบการณ์
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้แก่
ลูกหลาน                     
2. เพื อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที ดี
ของคนต่างวัย 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 
ครั้ง                                 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
100 คน               

- 30,000 25,000 25,000 25,000  1. จัดอบรมได้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 
2. ผูสู้งวัยและ
เยาวชนเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80              
3. เยาวชนได้รับ
ความรู้และน่าไป
ถ่ายทอดต่อได้ 
ร้อยละ 30 

เด็กและเยาวชนมี
ประสบการณ์
และมี
สัมพันธภาพที ดี
เพิ มมากข้ึน 

ส่านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 263 ~ 

~ 263 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ

เพื อเสรมิ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
เปลี ยนแปลง 

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง                 
2. จัดอบรมที เทศบาล
ต่าบลนาเรือง                            
3. ผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ครั้ง 
2. ผูสู้งอายุเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80    
3. ไดร้ับความรู้
การเปลี ยนแปลง
ทางสังคม 
อารมณ์ จติใจ 
ร้อยละ 70 

มีความรู้ ความ
เข้าใจต่อการ
เปลี ยนแปลงของ
ตนเอง 

ส่านักปลดั 

รวม 6 โครงการ - - 422,500 512,500 547,500 547,500 547,500 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 264 ~ 

~ 264 ~ 



 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัด การศึกษา 

เพื อนิเทศ 
ก่ากับ ติดตาม
การจัดการ 
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก/พี เลี้ยง ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 

5,000 5,000 5,000 5,000  5,000 1. จัดท่าแผน 
ปฏิบัติการนเิทศ 
คู่มือ ผลติสื อ
และเครื องมือ 
เดือนละครั้ง                  
2. ด่าเนินการ
นิเทศเป็น
รายบุคคลและ
ทีม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดไดร้ับ
การนิเทศอย่าง
ทั วถึงต่อเนื อง
เป็นระบบ และ
จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 265 ~ 

~ 265 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการ
ทางด้าน
สติปัญญา/
อารมณ์และ
คุณธรรม 
ส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

เพื อให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในด้าน
ไอคิว,อีคิว
และเอ็มคิว 

ครูผูดู้แลเด็ก/พี เลี้ยง ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบรมให้ความรู้
ครูผูดู้แลเด็ก/พี 
เลี้ยง โดยการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ครูสามารถจดั
กิจกรรมส่งเสริม
สติปัญญา/
อารมณ/์คณุธรรม 
ได้อย่างมีคณุภาพ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 266 ~ 

~ 266 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื อให้เด็กมี
ขวัญก่าลังใจ
และกลา้
แสดงออก
ในทางที 
ถูกต้อง 

1. จัดกิจกรรมที เทศบาล
ต่าบลนาเรือง              
2. เด็กในเขตต่าบลนาเรือง 
จ่านวน 500 คน         
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ในวันเสาร์ที สองของเดือน
มกราคม 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 1 เด็กในเขต
ต่าบลนาเรืองเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70    
2. จัดกิจกรรมได้
ปีละ 1 ครั้ง    
3. ผู้ปกครองมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 60 

1. เด็กมีขวัญและ
ก่าลังใจ          
2. ผู้ใหญไ่ดเ้ห็น
ความส่าคญัและ
ความสามารถ
ของเด็ก          
3. เด็กได้แสดง 
ออกในทางที 
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 267 ~ 

~ 267 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ทัศนศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที  

เพื อให้เด็กได้
ศึกษา เรียนรู้ 
มีประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที  

1. เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง จ่านวน 172 
คน                           
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที  ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1. เด็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80          
2. ศกึษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที ได้ ปลีะ 
1 ครั้ง 

เด็กได้ศึกษา 
เรียนรู้ มี
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานที   

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 268 ~ 

~ 268 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหารครบ 
ถ้วนตามที ร่าง 
กายต้องการ 

1. จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเรือง           
2. เด็ก 38 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

132,600  132,600  98,800 98,800 98,800  1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนา
เรืองไดร้ับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกงวด          
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน                                 
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 269 ~ 

~ 269 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหารครบ 
ถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหินลาด            
2. เด็ก 54 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

124,800  124,800  140,400 140,400 140,400 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหิน
ลาดได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกงวด          
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 270 ~ 

~ 270 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหารครบ 
ถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนงาม          
2. เด็ก 35 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

52,000  52,000 91,000 91,000 91,000 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
งามไดร้ับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกงวด          
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 271 ~ 

~ 271 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหารครบ 
ถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้งยาง          
2. เด็ก 10 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

49,400  49,400 26,000 26,000 26,000  1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก้ง
ยางได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกงวด          
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 272 ~ 

~ 272 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหารครบ 
ถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองกระบือ    
2. เด็ก 13 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน 
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2561) 

33,800  33,800 33,800 33,800 33,800 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองกระบือ
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกงวด          
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 273 ~ 

~ 273 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหาร
ครบถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้โรงเรยีนบ้าน
นาเรือง                       
2. เด็ก 151 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

403,000  403,000 392,600 392,600 392,600  1. โรงเรียนบ้าน
นาเรือง ไดร้ับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุกงวด
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน                
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน                 
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 274 ~ 

~ 274 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหาร
ครบถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้โรงเรยีนบ้าน
หินลาด                     
2. เด็ก 113 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

327,600  327,600 293,800 293,800 293,800  1. โรงเรียนบ้าน
หินลาด ได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุกงวด
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน                 
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน                  
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 275 ~ 

~ 275 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน  

เพื อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหารครบ 
ถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้โรงเรยีนบ้าน
โนนงาม                    
2. เด็ก 125 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

299,000 299,000 325,000 325,000 325,000 1. โรงเรียนบ้าน
โนนงาม ไดร้ับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุกงวด 
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน            
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน                
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 276 ~ 

~ 276 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหาร
ครบถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้โรงเรยีนบ้าน
แก้งยาง                      
2. เด็ก 60 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2562) 

150,800  150,800 156,000 156,000 156,000  1. โรงเรียนบ้าน
แก้งยาง ได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุกงวด
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 277 ~ 

~ 277 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน  

เพื อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหาร
ครบถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้โรงเรยีนบ้าน
หนองกระบือ              
2. เด็ก 43 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2561) 

111,800  111,800 111,800 111,800 111,800 1. โรงเรียนบ้าน
หนองกระบือ 
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกงวด           
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 278 ~ 

~ 278 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม 
(นม) มีสาร 
อาหาร
ครบถ้วนตามที 
ร่างกาย
ต้องการ 

1. จัดซื้อให้โรงเรยีนบ้าน
ม่วงค่า 

2. เด็ก 24 คนๆละ 10 
บาท จ่านวน 260 วัน
(ข้อมูล ณ วันที  10 
มิถุนายน  2561) 

52,000  52,000  62,400 62,400 62 ,400 1. โรงเรียนบ้าน
ม่วงค่า ได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุกงวด
2. เด็กได้ดื มนม
ทุกวัน                
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้ดื มนม
ทุกคนและดื มทุก
วัน               
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรงตาม
เกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 279 ~ 

~ 279 ~ 


