
 
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) 

16 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเรือง                      
2. เด็ก 38 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 245 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

249,900  249,900 186,200 186,200 186,200  1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนา
เรืองไดร้ับ
งบประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน                  
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน                
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 280 ~ 

~ 280 ~ 



 
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) 

17 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเ้ด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินลาด                     
2. เด็ก 54 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 245 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

235,200  235,200  264,600 264,600 264,600  1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหิน
ลาดได้รับ
งบประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 281 ~ 

~ 281 ~ 



 
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) 

18 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนงาม                    
2. เด็ก 35 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 245 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

98,000  98,000  171,500 171,500 171,500  1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
งามไดร้ับ
งบประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 282 ~ 

~ 282 ~ 



 
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) 

19 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้งยาง                    
2. เด็ก 10 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 245 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

93,100  93,100  49,000 49,000 49,000 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก้ง
ยางได้รับ
งบประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 283 ~ 

~ 283 ~ 



 
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) 

20 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกระบือ              
2. เด็ก 13 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 280 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

63,700  63,700 63,700 63,700 63,700 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองกระบือ
ได้รับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน                
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
~ 284 ~ 

~ 284 ~ 



 
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) 

21 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. โรงเรียนบ้านนาเรือง  
2. เด็ก 1551 คนๆละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

620,000  620,000  604,000 604,000 604,000  1. โรงเรียนบ้าน
นาเรืองไดร้ับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 285 ~ 

~ 285 ~ 



 
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) 

22 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. โรงเรียนบ้านหินลาด 
2. เด็ก 113 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

460,000  460,000 452,000 452,000 452,000  1. โรงเรียนบ้าน
หินลาดไดร้ับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน3. 
ผู้ปกครองเด็กมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 286 ~ 

~ 286 ~ 



 
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) 

23 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. โรงเรียนบ้านโนนงาม 
2. เด็ก 125 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

504,000  504,000 500,000 500,000 500,000  1. โรงเรียนบ้าน
โนนงามไดร้ับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กไดร้ับ 
ประทานอาหาร
กลาง วันทุกวัน         
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กไดร้ับ 
ประทานอาหาร
ทุกคนและทุกวัน      
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 287 ~ 

~ 287 ~ 



 
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) 

24 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. โรงเรียนบ้านแก้งยาง 
2. เด็ก 60 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

232,000  232,000 240,000 240,000 240,000  1. โรงเรียนบ้าน
แก้งยางได้รับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 288 ~ 

~ 288 ~ 



 
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) 

25 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. โรงเรียนบ้านหนอง
กระบือ                     
2. เด็ก 43 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

172,000  172,000 172,000 172,000  172,000 1. โรงเรียนบ้าน
หนองกระบือ
ได้รับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กไดร้ับ 
ประทานอาหาร
ทุกคนและทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 289 ~ 

~ 289 ~ 



 
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) 

26 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
ที่ถูกสุขอนามัย 
ครบ 5 หมู ่

1. โรงเรียนบ้านม่วงค า  
2. เด็ก 24 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

96,000  96,000 96,000 96,000 96,000 1. โรงเรียนบ้าน
ม่วงค าไดร้ับงบ 
ประมาณครบ
ตามจ านวนเด็ก
2. เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน           
3. ผู้ปกครองเด็ก
มีความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1. เด็กได้
รับประทาน
อาหารทุกคนและ
ทุกวัน            
2. เด็กร่างกาย
แข็งแรง เจริญ 
เติบโตตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 290 ~ 

~ 290 ~ 



 
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) 

27 สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
สื่อการเรียน
การสอนที่
เหมาะสมมี
คุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเรือง                        
2. เด็ก 35 คนๆละ 
1,700 บาท            
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

86,000  86,700 59,500 59,500 59,500  ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนที่
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
สื่อมีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

28 สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
สื่อการเรียน
การสอนที่
เหมาะสมมี
คุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินลาด                     
2. เด็ก 54 คนๆละ 
1,700 บาท  (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน  
2562) 

81,600  81,600 91,800 91,800 91,800  ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนท่ี
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
สื่อมีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 291 ~ 

~ 291 ~ 



 
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) 

29 สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
สื่อการเรียน
การสอนที่
เหมาะสมมี
คุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนงาม                    
2. เด็ก 35 คนๆละ 
1,700 บาท  (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน  
2562) 

34,700  37,700 59,500 59,500 59,500 ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนท่ี
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
สื่อมีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

30 สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
สื่อการเรียน
การสอนที่
เหมาะสมมี
คุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้งยาง                    
2. เด็ก 10 คนๆละ 
1,700 บาท   (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน  
2562) 

32,300  32,300 17,000 17,000 17,000  ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนท่ี
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
สื่อมีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 292 ~ 

~ 292 ~ 



 
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) 

31 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าหนังสือ) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
หนังสือท่ี
ส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเรือง                     
2. เด็ก 38 คนๆละ 200 
บาท  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

10,200  10,200 7,600 7,600 7,600  ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มีหนังสือ
เหมาะสม
ส่งเสริม
พัฒนาการและมี
มาตรฐาน 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

32 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าหนังสือ) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
หนังสือท่ี
ส่งเสริมพัฒนา 
การของเด็กท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินลาด                         
2. เด็ก 54 คนๆละ 200 
บาท  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

96,000  96,000 10,800 10,800 10,800 ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มีหนังสือ
เหมาะสม
ส่งเสริม
พัฒนาการและมี
มาตรฐาน 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 293 ~ 

~ 283 ~ 



 
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) 

33 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าหนังสือ) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
หนังสือท่ี
ส่งเสริมพัฒนา 
การของเด็กท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนงาม                    
2. เด็ก 35 คนๆละ 200 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

4,000  4,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มีหนังสือ
เหมาะสม
ส่งเสริมพัฒนา 
การและมี
มาตรฐาน 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

34 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าหนังสือ) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
หนังสือท่ี
ส่งเสริมพัฒนา 
การของเด็กท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้งยาง                     
2. เด็ก 10 คนๆละ 200 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

3,800  3,800 2,000 2,000  3,800 ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มีหนังสือ
เหมาะสม
ส่งเสริมพัฒนา 
การและมี
มาตรฐาน 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 294 ~ 

~ 294 ~ 



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) 

35 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมได้
มาตรฐาน
สง่เสริมการ
เรียนรู ้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเรือง                     
2. เด็ก 38 คนๆละ 200 
บาท  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

10,200  10,200 7,600 7,600 7,600 ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมและมี
มาตรฐานเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

36 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมได้
มาตรฐาน
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินลาด                        
2. เด็ก 54 คนๆละ 200 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

9,600  9,600 10,800 10,800 10,800 ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมและมี
มาตรฐานเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 295 ~ 

~ 295 ~ 



 
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) 

37 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมได้
มาตรฐาน
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนงาม                     
2. เด็ก 35 คนๆละ 200 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

4,000  4,000 7,000 7,000 7,000  ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมและมี
มาตรฐานเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

38 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมได้
มาตรฐาน
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้งยาง                        
2. เด็ก 10 คนๆละ 200 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

3,800  3,800 2,000 2,000 2,000  ร้อยละ 90 
ศูนย์ฯ มี 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมและมี
มาตรฐานเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

~ 296 ~ 

~ 296 ~ 



 
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) 

39 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
เครื่องแบบ  
เดียวกันเพื่อ
ความเป็น
ระเบียบ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเรือง                      
2. เด็ก 38 คนๆละ 300 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

15,300 15,300 11,400 11,400 11,400  ร้อยละ 95 
ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กาย 

ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กายและสร้าง
ความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน  

กองการศึกษา 

40 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
เครื่องแบบ  
เดียวกันเพื่อ
ความเป็น
ระเบียบ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินลาด                     
2. เด็ก 54 คนๆละ 300 
บาท  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

14,400  14,400 16,200 16,200 16,200 ร้อยละ 95 
ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กาย 

ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กายและสร้าง
ความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน  

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 297 ~ 

~ 297 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
    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) 

41 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
เครื่องแบบ  
เดียวกันเพื่อ
ความเป็น
ระเบียบ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนงาม                       
2. เด็ก 35 คนๆละ 300 
บาท  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

6,000 6,000 10,500 10,500 10,500  ร้อยละ 95 
ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กาย 

ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กายและสร้าง
ความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน  

กองการศึกษา 

42 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
เครื่องแบบ  
เดียวกันเพื่อ
ความเป็น
ระเบียบ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้งยาง                    
2. เด็ก 10 คนๆละ 300 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

5,700  5,700 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 95 
ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กาย 

ผู้เรยีนมีระเบียบ
วินัยในการแต่ง
กายและสร้าง
ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 298 ~ 

~ 298 ~ 



 
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) 

43 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเรือง                     
2. เด็ก 38 คนๆละ 430 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

21,930 21,930 16,340 16,340 16,340 ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน  

กองการศึกษา 

44 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินลาด                     
2. เด็ก 54 คนๆละ 430 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

20,640  20,640 23,220 23,220 23,220 ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน  

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 299 ~ 

~ 299 ~ 



 
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) 

45 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนงาม                      
2. เด็ก 35 คนๆละ 430 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

8,600 8,600 15,050 15,050 15,050 ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน  

กองการศึกษา 

46 สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัด
การศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้งยาง                    
2. เด็ก 10 คนๆละ 430 
บาท   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน  2562) 

8,170  8,170 4,300 4,300 4,300  ร้อยละ 90 
ผู้เรยีนมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย  

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน  

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 300 ~ 

~ 300 ~ 



 
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) 

47 โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ.
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
4 แห่ง                                    
2.เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
สามารถกล่าวค าทักทาย 
ศัพท์แบบง่ายส าหรับเด็ก 

- - 20,000 20,000  20,000 เด็กสามารถ
กล่าวค าทักทาย
เรียนรูศ้ัพท์
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

เด็กเรยีนรู้ค า
ทักทายศัพท์
อังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้   

กองการศึกษา 

48 โครงการตรวจ
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 
แห่ง 

เพื่อส่งเสริม
สุขอนามัย
ให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
แห่ง 

- - 10,000 10,000 10,000 เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
แข็งแรง 

เด็กได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

กองการศึกษา  

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 301 ~ 

~ 301 ~ 



 
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) 

49 โครงการส่งเสริม
สุขภาพปากและ
ฟัน 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพในช่องปาก
และฟัน 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัยปากและฟัน  

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กได้รับการ
ดูแลอนามัยช่อง
ปากและฟัน 

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยช่องปาก
และฟันที่ด ี

กองการศึกษา 

50 โครงการจดั
นิทรรศการการ
แข่งขันทักษะ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความ 
สามารถด้าน
ทักษะของเด็ก
ปฐมวัย 

จัดการแข่งขัน
ความสามารถดา้น
ทักษะ 

- - 15,000 15,000 15,000 เด็กได้แสดงออก
ถึงความสารถ
ด้านทักษะ
พัฒนาการ 

เด็กมีพัฒนาการ 
และมีทักษะ
ความสารถในการ
แสดงออก 

กองการศึกษา  

51 โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านจริยธรรม 
และคณุธรรมแก่
เด็กและเยาวชน 

อบรมให้ความรู้เด็ก
และเยาวชนในเขต
ต าบลนาเรือง 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 

เด็กและเยาวชน
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการศึกษา  

 

แบบ ผ. 02 

~ 302 ~ 

~ 302 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    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) 

52 โครงการรณรงค์
ลดปรมิาณขยะ
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้ ศพด./
โรงเรียน รณรงค์
ลดขยะ ลดการ
ใช้ถึงพลาสติก 

จัดกิจกรรมเดินรงค์ใน
โรงเรียน/ชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กรู้วิธีการคัด
แยกขยะ  ลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน ร้อย
ละ 60 

ปริมาณขยะใน
โรงเรียน/ชุมชน
ลดลง 

กองการศึกษา  

53 โครงการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
ขึ้น ร้อยละ 50 

ผู้สูงอายได้ออก
ก าลังกาย 
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา  

54 โครงการส่งเสริม
และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อบรมแด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบลนาเรือง 

- - 20,000 20,000 20,000 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ และสืบ
สาน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

~ 303 ~ 

~ 303 ~ 



 
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) 

55 โครงการกิน 
กอด เล่น เล่า 

เพื่อให้ผู้ ปกครอง
มีความรู้ในการ
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัย 

จัดอบรม/กิจกรรมให้
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็ก 100 คน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 20,000 20,000  20,000 ผู้ปกครองมี
ความรู้ ทักษะ
การเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

56 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทาง
สังคมเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กมี
ความสุขสนุก 
สนานในการท า
กิจกรรม
เคลื่อนไหว กล้า
แสดงออก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
4 แห่ง  

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กมีพัฒนาการ 
กล้าแสดงออก มี
วินัย อดทน 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 304 ~ 

~ 304 ~ 



 
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) 

57 โครงการพัฒนา
ความรู้บุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ
หลักสตูรการจัด
ประสบ การณ์
การเรยีนรู ้

จัดอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา ปีละ 1 
ครั้ง  

- - 15,000 15,000 15,000 บุคลากรมีความรู้
ในการจัด
ประสบการณ์
การเรยีนรู้ตาม
หลักสตูร 

เด็กมีพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน  

กองการศึกษา 

58 โครงการปรับ 
ปรุงภูมทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เลกท้ัง 4 แห่ง 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาด ปลอด 
ภัย น่าอยู่ น่า
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  4 
แห่ง 

200,000  200,000 200,000 200,000  200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก น่ า อ ยู่ น่ า
เรี ย น  มี ค ว า ม
ปลอดภัย 

เด็กเรยีนรู้ด้วย
ความสุขและ
ปลอดภัย   

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 305 ~ 

~ 305 ~ 



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 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

เพื่อให้สนามเด็กเล่น
มีความปลอดภัย 
เพียงพอต่อเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
4 แห่ง 

200,000 200,000  200,000 200,000  200,000 สนามเด็กเล่นมี
ความปลอดภัย 
และเพียงพอ 

เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษา 

60 โครงการ
ปรับปรุงซ่อม 
แซมมุ้งลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 แห่ง 

เพื่อป้องกันพาหนะ
น าเชื้อโรค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 แห่ง  

- - 100,000 100,000 100,000  เด็กปลอดภัย
จากพาหนะน า
เชื้อโรค 

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

61 ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัย ศพด. 

เพื่อป้องกันอันตราย
ต่างๆ ภายใน ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 15,000 15,000 15,000 เด็กปลอดภัย
รู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจาก
อันตราย 

เด็กได้รับความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

~ 306 ~ 

~ 306 ~ 



 
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) 

62 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเรือง 

เพื่อให้เด็กมี
สนามเด็กเล่น
ที่ปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เรือง (รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด) 

- - 200,000 200,000 200,000 เด็กมสีนามเด็ก
เล่นท่ีเพียงพอ
และปลอดภัย 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

63 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่ อ ให้ เด็กได้
อ อ ก ก ก า ลั ง
เล่นกีฬา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 
แห่ง ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

เด็กสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองการศึกษา  

64 โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 4 
แห่ง 

เพื่ อ ให้ เด็ ก มี
ค ว า ม สุ ข กั บ
การเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 
(รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด)  

200,000  200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีความสุข 
สนุกสนานกับ
การเรยีนรู ้

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
เด็ก 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 307 ~ 

~ 307 ~ 



 
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) 

65 ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
กว้างขึ้นรองรับ
ปริมาณเด็ก
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 
จ านวน 5 แห่ง 
ประกอบด้วย                   
1. ศพด.บ้านนาเรือง               
2. ศพด.บ้านหินลาด               
3. ศพด.บ้านโนนงาม              
4. ศพด.บ้านแก้งยาง              
5. ศพด.บ้านหนองกระบือ
(รายละเอียดตามที่ ทต.นา
เรืองก าหนด) 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1. ได้ปรับปรุง
ครบจ านวน 5 
แห่ง                      
2. ผู้ปกครองมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกว้างขึ้น
รองรับปริมาณ
เด็กเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 308 ~ 

~ 308 ~ 



 
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) 

66 ประชุมอบรม
คณะกรรม การ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความรู้ และ
เข้าใจบทบาท 
หน้าท่ี 

1. คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 
จ านวน 71 คน                 
2. จัดประชุมอบรมปีละ 1 
ครั้ง 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 1. คณะกรรม 
การศูนย์มาครบ
ทุก 5 แห่ง                
2. จัดประชุมได้
ปีละ 1 ครั้ง            
3. คณะกรรม 
การมีความรู้ 
สามารถน าไป
ปรับใช้ได้ ร้อย
ละ 60 

1. คณะกรรม 
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ และ
เข้าใจบทบาท 
หน้าท่ีของตนเอง
2. สามารถน า
ความรู้ใช้พัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กได ้

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 309 ~ 

~ 309 ~ 



 
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) 

67 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ประกอบการ
สอนเด็ก 

จ านวน 5 เครื่อง ใช้งานท่ี
1. ศพด.บ้านนาเรือง              
2. ศพด.บ้านหินลาด              
3. ศพด.บ้านโนนงาม             
4. ศพด.บ้านแก้งยาง                
5. ศพด.บ้านหนองกระบือ 

80,000 - 90,000 90,000 90,000 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
เครื่องคอมพิว -
เตอร์ครบทั้ง 5 
แห่ง                    
2. ครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียน มี
ความพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70  

ครูไดศ้ึกษาเรื่อง
ใหม่ๆ ในการสอน
เด็ก 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 310 ~ 

~ 310 ~ 



 
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) 

68 ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ 

เพื่อให้ครูได้
ศึกษาข้อมูล
ใหม่ๆในการ
สอนเด็ก 

จุดที่ติดตั้งอินเตอร์เนต็ 
จ านวน 5 จุด ประกอบ 
ด้วย                                    
1. ศพด.บ้านนาเรือง                 
2. ศพด.บ้านหินลาด               
3. ศพด.บ้านโนนงาม             
4. ศพด.บ้านแก้งยาง                 
5. ศพด.บ้านหนองกระบือ  

25,000 - 25,000 25,000 25,000 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับการ
ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ 
ครบทั้ง 5 แห่ง                     
2. ครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียน มี
ความพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70  

ครูไดศ้ึกษาข้อมูล
ใหม่ๆในการสอน
เด็ก  

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 311 ~ 

~ 311 ~ 



 
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 
วัตถุประ

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

69 จัดซื้อเครื่อง
กรองน้ าศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็ก
มีน้ า
สะอาดดื่ม 

1. จ านวน 5 เครื่อง                   
2. ใช้งานประจ าที ่                
(1) ศพด.บ้านนาเรือง              
(2) ศพด.บ้านหินลาด              
(3) ศพด.บ้านโนนงาม           
(4) ศพด.บ้านแก้งยาง            
(5) ศพด.บ้านม่วงค า 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
เครื่องกรองน้ า
ครบทุกแห่ง               
2. ครู 
ผู้ปกครอง และ
เด็ก มีความ
พอใจ ร้อยละ 
80 

เด็กมีน้ าสะอาด
ดื่ม 

กองการศึกษา 

รวม 69 
โครงการ 

- - 6,002,340 5,993,340 6,508,210 6,508,210 6,508,210 - - - 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 312 ~ 

~ 312 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 
(บรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อน) 

1. เพื่อส่งเสริม
เด็ก/เยาวชน 
ให้มีโอกาสเข้า
รับการศึกษา 
อบรมและ
ปฏิบัติธรรมใน
ระหว่างปิด
ภาคเรยีนให้
เกิดประโยชน์
2. เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีดี
งามให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

1. ด าเนินโครงการที่วดั
โนนม่วง หมู่ 2 บ้านม่วง
ค า                          
2. เด็ก/เยาวชน ในเขต
พื้นที่ จ านวน 30 คน 

20,000  20,000 20,000 20,000  20,000  จัดบรรพชาภาค
ฤดูร้อน 
กลุ่มเป้าหมาย ปี
ละ 1 ครั้ง 

เข้ารับการ
บรรพชาเป็น
สามเณรไดร้ับ
การศึกษา อบรม
ธรรมะและ 
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

~ 313 ~ 

~ 313 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฟื้นฟู 
สืบสาน ศลิปะ 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อปลูก
จิตส านึกให้
เด็ก เยาวชนใน
ท้องถิ่นเกิด
ความตระหนัก 
และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสบืสานภูมิ
ปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

1. เด็ก/เยาวชน ใน
สถานศึกษา ในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาเรือง              
2. ภูมิปญัญาท้องถิ่น/
วิทยากรด้านวัฒนธรรม  
3. ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรก
ของเดือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ทุกวันศุกร์
สัปดาห์แรกของ
เดือน มีการจดั
กิจกรรมฟื้นฟู 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นผ่านการ
จัดถนนสาย
วัฒนธรรม  

เด็กเยาวชนใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้
ความส าคญั รู้จัก
วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันจะ
สร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกใน
การรักษา
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 314 ~ 

~ 314 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 วันผู้สูงอายุและ
สงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีไทย
วันผู้สูงอายุ
และวัน
สงกรานต ์

1. จัดกิจกรรมทีเ่ทศบาล
ต าบลนาเรือง              
2. ผูสู้งอายุ ประชาชน
ทั่วไป ร่วมกิจกรรม 600 
คน                           
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000  1. ผูสู้งอายุและ
ประชาชนท่ัวไป 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40          
2. ผูสู้งอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 
พอใจ ร้อยละ 
70 

1. เกิดความ
สามัคคีในชุมชน
2. ผูสู้งอายุได้
ปรึกษาหารือ ได้
พบปะกัน       
3. ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

กองการศึกษา 

4 สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทงที่เทศบาลต าบลนา
เรือง ปีละ 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที่ ทต. 
นาเรือง ก าหนด) 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  

1. เกิดความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชุมชน      
2. ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 315 ~ 

~ 315 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดท าต้นเทียน
อ าเภอนาเยีย 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

1. จัดท าต้นเทียนพรรษา 
จ านวน 1 ต้น               
2. ใช้ร่วมแห่เทียนพรรษา
ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 

300,000 50,000  50,000 50,000 50,000  ต้นเทียนพรรษา 
จ านวน 1 ต้น  

ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

กองการศึกษา 

6 ส่งทีมเรือยาวเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
แข่งขันเรือยาว
ในท้องถิ่น  

จัดส่งทีมเรือยาวเข้าร่วม 
จ านวน 3 ทีม 

20,000  20,000 20,000 20,000 20,000  อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีให้คง
อยู ่

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีแข่งเรือ
ให้คงอยู ่

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 316 ~ 

~ 316 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อบรมเยาวชนฮัก
แพงฮ่วมกัน (ผูก
เสี่ยว) 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ เทศบาลต าบลนาเรือง
2. ประชาชนท้ัง 9 
หมู่บ้านร่วมผูกเสี่ยว  

- 50,000 50,000 50,000 50,000  1. จัดกิจกรรมได้
ปีละ 1 ครั้ง ณ 
เทศบาลต าบลนา
เรือง                
2. ประชาชน
พอใจ ร้อยละ 
70 

1. เกิดความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชุมชน     
2. ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
3. ลดปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทใน
พื้นที ่

กองการศึกษา 

8 อบรมดีดพณิ 
เป่าแคน 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ เทศบาลต าบลนาเรือง
2. ประชาชนผู้ทีส่นใจ 
จ านวน 30 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 1. จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง       
2. มีผูเ้ข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 30 คน   
3. ประชาชน
พอใจ ร้อยละ 
70 

1. ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
2. ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. สามารถน าไป
หารายได้เสรมิได ้

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

~ 317 ~ 

~ 317 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนงาน
กาชาดและงาน
ปีใหม่จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
ณ จังหวัด อุบลราชธาน ี

2. อุดหนุนงบประมาณให้
จังหวัดอุบลราชธาน ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. จังหวัดได้จัด
กิจกรรมปลีะ 1 
ครั้ง             
2. อุดหนุนให้
จังหวัด
อุบลราชธานี
ครบ 

อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

10 อุดหนุนงานรัฐ
พิธี อ าเภอนา
เยีย 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 3 ครั้ง 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอนาเยีย 
ประกอบด้วย              
2. อุดหนุนงบ ประมาณให้
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
นาเยีย 

15,000  15,000 15,000 15,000 15,000 1. อ าเภอได้จดั
กิจกรรมปลีะ 3 
ครั้ง              
2. อุดหนุนให้ท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอนาเยีย
ครบ 

อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 318 ~ 

~ 318 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการความ
ร่วมมือและ
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้พื่อศึกษา
จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมชุมชน 
และสบืทอด
ศิลปะงานช่าง
ด้านการ
แกะสลักเทียน 

เพื่อให้ อปท.ใน
อ าเภอนาเยีย และ 
อปท. จังหวัด
อุบลราชธานี ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านงานฝีมือ
แกะสลักและ
อนุรักษ์จารีตวัฒน 
ธรรมประเพณีวิถี
ชุมชนให้คงอยู ่

จัดท าต้นเทียน
แกะสลักขนาดเล็ก 
จ านวน 1 ต้น 

- 50,000 50,000 50,000 50,000  ต้นเทียนขนาด
เล็ก จ านวน 1 
ต้น 

อนุรักษ์จารีต
วัฒนธรรม
ประเพณีวิถี
ชุมชนให้คงอยู ่

กองการศึกษา 

รวม 11 โครงการ - - 525,000 375,000 425,000 425,000 425,000 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 319 ~ 

~ 319 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

1. สุนัขและแมวในเขต
ต าบลนาเรือง จ านวน 
1,350 ตัว (ข้อมูล ณ 24 
ตุลาคม 2560) ปีต่อไป
เพิ่มร้อยละ 10            
2. จัดซื้อวัคซีน 1,350 
ชุด                           
3. ฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง 
ครบทุกตัว 

37,125  37,125 40,825 44,900 44,900 1. สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนครบทุกตัว
2. สามารถฉีด
วัคซีนได้ 1 ครั้ง
ต่อตัวต่อป ี     
3. โรคพิษสุนัข
บ้าลดลงร้อยละ 
60 

ไม่มโีรคพิษสุนัข
บ้าระบาดในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 320 ~ 

~ 320 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกัน
และควบคมุ
โรคไขเ้ลือด 
ออก 

1. ครัวเรือนในเขตต าบล
นาเรือง จ านวน 1,987 
ครัวเรือน                   
2. จัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 8,000 ชุด ให้
ครัวเรือนละ 4 ชุด        
3. หัวเชื้อน้ ายาก าจดั
ยุงลาย หมู่บ้านละ 3 ขวด
4. น้ ามันพ่นยุงลาย 
หมู่บ้านละ 40 ลิตร      
5. ฉีดพ่นยุงลาย ปีละ 3 
ครั้ง ครบทุกหมู่จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

91,920 91,920 91,920 91,920  91,920  1. ไดร้ับทราย
ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย หลังคา
เรือนละ 4 ชุด 
2. สามารถฉีด
น้ ายาก าจัด
ยุงลายได้ปีละ 3 
ครั้ง ทุกหมู่บ้าน
3. โรคไข้เลือด 
ออกลดลงร้อย
ละ 80          
4. ประชาชน
พอใจ ร้อยละ 
90 

ไม่มโีรคไข้เลือด 
ออกระบาดใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 321 ~ 

~ 321 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพใน
การท างานใน
บริการ
ประชาชนใน
พื้นที ่

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
ณ เทศบาลต าบลนาเรือง 
จ านวน 1 ครั้ง             
2. อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 131 คน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได้ไม่
น้อยกว่าปีละ 1 
ครั้ง ณ เทศบาล
ต าบลนาเรือง  
2. อาสาสมัคร
เข้าร่วมอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80              
3. สามารถน าไป
ปฏิบัติบริการ
ประชาชนได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐานได้รบัความรู้
เพิ่มขึ้นสามารถ
น าไปปฏิบตัิ
บริการประชาชน
และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 322 ~ 

~ 322 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อให้มีเครื่อง
พ่นหมอกควัน
ไว้บริการ
ประชาชน 

1. จดัซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 5 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ)        
2. ใช้งานท่ีเทศบาลต าบล
นาเรือง 

- 59,000 295,000 295,000 295,000  1. จัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน 
ได้จ านวน 5 
เครื่อง           
2. ประชา ชนใน
พื้นที่ใช้บริการ
ร้อยละ 100       
3. ประชา ชน
พอใจร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 323 ~ 

~ 323 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่

1. เพื่อเป็น
การตรวจ
สุขภาพ
ประชาชนใน
เบื้องต้น2. 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จัก
การอยู่ การกิน 
อย่างปลอดภัย  

1. อุดหนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการหมู่บา้น ๆ 
ละ จ านวน 5,000 บาท 
ต่อป ีประกอบด้วย                    

หมู่ 1 บา้นาเรือง               
หมู่ 2 บา้นม่วงค า                 

หมู่ 3 บา้นหินลาด                       

หมู่ 4 บา้นโนนงาม                  

หมู่ 6 บา้นแก้งยาง                 
หมู่ 7 บา้นนาเรืองน้อย                
หมู่ 9 บา้นทุ่งศรีเมือง                
3. ประชาชนในหมู่บ้าน 
อายุ 15 ปีข้ึนไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

35,000 

 

35,000 

  

35,000 

 

35,000 

   

35,000 

  

1. มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง    
2. ประชาชนใน
ชุมชนได้ตรวจ
สขุภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80   
3. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

ประชาชนท่ีอายุ 
15 ปีข้ึนไปได้
ตรวจสุขภาพทุก
คน 

 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 324 ~ 

~ 324 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธ ิ

1. เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชน
ไม่กินอาหาร
สุกๆดิบๆ            
2. เพือ่อบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
หมู่บ้านสังเกต
ตนเองใน
เบื้องต้น                

 

1. อุดหนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 
จ านวน 5,000 บาท ต่อปี 
ประกอบดว้ย                    

หมู่ 2 บา้นม่วงค า                             

หมู่ 5 บา้นหนองกระบือ                

หมู่ 6 บา้นแก้งยาง                          
หมู่ 8 บา้นหินลาดนอ้ย       

2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 
ครั้ง                                
3. ประชาชนในหมู่บ้าน 
อายุ 15 ปีข้ึนไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

20,000 

 

20,000 

  

20,000 

 

20,000 

   

20,000 

  

1. มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง              
2. ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80                    
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

ประชาชนท่ีอายุ 
15 ปีข้ึนไปได้
ตรวจสุขภาพทุก
คน 

 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 325 ~ 

~ 325 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อบรมให้ความรู้
และตรวจคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง
มะเร็งท่อน้ าด ี

1. เพื่ออบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
หมู่บ้านรู้จัก
มะเร็งท่อน้ าดี
2. เพื่อตรวจ
คัดกรอง
ประชาชนใน
หมู่บ้านที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง
มะเร็งท่อน้ าด ี

 

1. อุดหนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 
5 บ้านหนองกระบือ 
จ านวน 5,000 บาท ต่อปี
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 
ครั้ง                             
3. ประชาชนในหมู่บ้าน 
อายุ 15 ปีข้ึนไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

5,000 

 

5,000 

  

5,000 

 

5,000 

   

5,000 

 

1. มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง          
2. ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80                   
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

ประชาชนท่ีอายุ 
15 ปีข้ึนไปได้
ตรวจสุขภาพทุก
คน 

 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 326 ~ 

~ 326 ~ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ดูแลผูสู้งอายุ คน
พิการ ติดบ้าน 
ติดเตยีง 

เพื่อให้ค า 
ปรึกษาแนะน า 
ในการปฏิบัติ
ตน การ
ช่วยเหลือ
ตนเอง 

1. ผูสู้งอายุ คนพิการ ใน
เขตเทศบาล ทุกหมู่บ้าน2. 
ออกติดตาม ดูแล ให้
ค าปรึกษาแนะน า เดือนละ 
1 ครั้ง 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 1. สามารถออก
ติดตาม ดูแล ให้
ค าปรึกษา
แนะน า ไดเ้ดือน
ครั้ง                      
2. ผูสู้งอายุ และ
คนพิการ ติด
บ้านติดเตียง มี
ความพอใจร้อย
ละ 70 

ผู้สูงอายุ และคน
พิการติดบ้าน ติด
เตียง สามารถ
ปฏิบัติตัวได้ถูกวิธี 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 327 ~ 

~ 327 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน
ช่วยกันรักษา
ความสะอาด 
2. เพื่อเกิด
ความสามัคคี
ในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

1. อุดหนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 
10,000 บาทต่อ ปี      
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดกิจกรรม/โครงการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

90,000 

 

90,000 

  

90,000 

 

90,000  

  

90,000  

 

1. สามารถจดั
กิจกรรมได้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. หมู่บ้าน/
ชุมชนและ
โรงเรียนมีความ
สะอาดขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80                
3. ประชาชนมี
ความพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
และโรงเรียน มี
ความสะอาด    
น่าอยู่ ปลอดโรค 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 328 ~ 

~ 328 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 เฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค 
ติดต่อในพื้นที่ 

เพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวัง
โรคตดิต่อใน
พื้นที ่

1. ประชาชนเขตต าบลนา
เรือง จ านวน 9 หมู่บ้าน  
2. อบรมให้ความรู้ ปีละ 2 
ครั้ง                          
3. จัดกิจกรรมรณรงค์
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 3 
เดือนต่อครั้ง 

20,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. อบรมให้
ความรู้ได้ ปีละ 
2 ครั้ง                  
2. จัดกิจกรรม
รณรงค์ 3 เดือน
ต่อครั้ง                   
3. ลูกน้ ายุงลาย
ลดลงร้อยละ 
704. ประชาชน
เป็นโรคไข้เลือด 
ออกลดลงร้อย
ละ 80 

ชุมชนปลอดโรค 
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 329 ~ 

~ 329 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ป้องกันการขาด
สารไอโอดีนใน
มารดาและเด็ก 

เพื่อให้มารดา
และเด็กไดร้ับ
ไอโอดีน
เพียงพอ
ในขณะ
ตั้งครรภ์และ
หลังคลอด 

1. หญิงตั้งครรภ์ในเขต
ต าบลนาเรือง จ านวน 30 
คน                              
2. สนับสนุนสารไอโอดีน
ให้มารดที่ตั้งครรภ์และเด็ก 
จนถึงอายุ 3 ป ี

 

5,000 - 10,000 10,000 10,000 1. หญิงตั้งครรภ์
ในเขตต าบลนา
เรือง ได้รบัสาร
ไอโอดีนครบทุก
คน                  
2. เด็ก
พัฒนาการสมวัย
และการพัฒนา
สติปัญญาเป็นไป
ตามเกณฑ ์ร้อย
ละ 95  

 

มารดาตั้งครรภ์
และเด็ก ไดร้ับ
สารไอโอดีน
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 330 ~ 

~ 330 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดซื้อกระเป๋า
เวชภัณฑ์และ
เครื่องวัดความ
ดันโลหติ 

เพื่อให้
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน
มีเครื่องมือใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

1. จัดซื้อจ านวน 9 ชุด               
2. ใช้งานท่ีหมู่บ้านในเขต
ต าบลนาเรืองจ านวน 9 
หมู ่

 

45,000 - 45,000 45,000 45,000 1. อสม.ไดร้ับ
กระเป๋าเวชภัณฑ์
และเครื่องวัด
ความดันครบทุก
หมู่บ้าน                     
2.  อสม.มคีวาม
พอใจร้อยละ 80              
3. ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 70 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มี
เครื่องมือเพียงพอ
ในการบริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
~ 331 ~ 

~ 331 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 สตรไีทยใส่ใจ
สุขภาพ 
 

1.เพื่อให้สตรีอายุ 
30 - 60 ปี ที่ยัง
ไม่ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
2.เพื่อให้สตรี มี
ความรู้และทักษะ
ในการตรวจ
ประเมินมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง 

1. อบรมปลีะ 1 ครั้ง                
2.สตรี,ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนท่ัวไป
จ านวน 60 คน 

- - 20000 20000 
 

20000 
 

1. จัดอบรมได้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง
2. สตรีและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

1.ให้สตรีอายุ 30 
- 60 ปี ที่ยัง
ไม่ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกไดร้ับ
การตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก 
2.ให้สตรีอาย3ุ0 
- 60 ปี มีความรู้
และทักษะในการ
ตรวจประเมิน
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

ส านักปลดั 
 

รวม 13 โครงการ - - 379,045 428,045 742,745 742,745 742,745 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 332 ~ 

~ 332 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 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 อบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน       
(อปพร.) 

เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้
เดิม เพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ ให้
มีความพร้อม
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

1. จัดอบรม ณ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
เขต 13 จังหวัด
อุบลราชธาน ี             
2. อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จ านวน 192 
คน                           
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
70              
2. จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง          
3. ประชาชนมี
ความพอใจใน
การให้บริการ 
ร้อยละ 70 

1. อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี    
2. อปพร.มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี    
3. อปพร.ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความ
จริงใจ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 333 ~ 

~ 333 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 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 จัดซื้อวิทยุ
สื่อสาร 
(ประเภท
สังเคราะห์
ความถี่)  

เพื่อให้
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมีวิทยุ
สื่อสารใช้
ติดต่อสื่อสาร
เวลาปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

1. เครื่องด า (หน่วยงาน
ราชการ)                   
2. ก าลังส่ง 5 วัตต ์      
3. จ านวน  50 เครื่อง 

175,000 - 350,000 350,000 350,000 1. จัดซื้อวิทยุ
สื่อสารชนิด
เครื่องด า
หนว่ยงาน
ราชการครบ    
2. อปพร.
สามารถน าไปใช้
งานได้ร้อยละ 
90              
3. อปพร.มี
ความพอใจร้อย
ละ 80 

1. อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี    
2. อปพร.ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความ
จริงใจ  

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 334 ~ 

~ 334 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 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 จัดหาครภุณัฑ์ใน
การส่งเสริม
ป้องกันและเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท างาน 

เพื่อให้งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
วัสดุ/อุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

1. แผงกันจราจร  10 อัน
2. กรวย  50 อัน        
3. เสื้อสะท้อนแสง 100 
ตัว                                         
4. หมวกนิรภัย  100 ใบ
5. กระบอง   100 อัน              
6. ถังดับเพลิง  12 ถัง              
7. ไฟฉาย  20 อัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ ได้ครบ
2. ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 70 

อปพร. มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลดั 

4 จัดซื้อเครื่อง    
แบบอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน       
(อปพร.) 

เพื่อให้
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมี
เครื่องแบบใส่
เวลาปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

1. อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จ านวน 192 
คน                           
2. จัดซื้อชุดอาสา สมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน 192 ชุด 

288,000 288,000 288,000 288,000  288,000 1. อปพร. ได้รับ
ชุดเครื่องแบบ
ครบทุกคน            
2. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน มีความ
พอใจร้อยละ 90 

1. อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี      
2. อปพร.ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความ
จริงใจ  

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 335 ~ 

~ 335 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 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 ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายในเขต
ต าบลนาเรือง 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

หมู่ 1 – หมู่ 9 ต าบลนา
เรือง (รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด) 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในเขต
ต าบลได้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาล 
ร้อยละ 100 

ประชาชน
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารจาก
ประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

6 จัดซื้อถัง
ดับเพลิงแบบ
สะพายหลัง 

เพื่อให้งาน
ป้องกันมีวัสดุ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการ
ประชาชน 

ถังน้ าดับเพลิงแบบสะพาย
หลัง จ านวน 10 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - 35,000 35,000 35,000 ถังน้ าดับเพลิง
แบบสะพายหลัง 
จ านวน 10 
เครื่อง  

อปพร. มีวัสด/ุ 
ครุภณัฑ์/อุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 336 ~ 

~ 336 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 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 รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อรณรงคใ์ห้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน รู้ถึง
โทษของยาเสพติด 

1. จัดกิจกรรมวันท่ี 
26 มิถุนายนของทุกปี                  
2. ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 200 คน                               
3. เดินรณรงค์ไปตาม
หมู่บ้าน                                    
4. จัดกิจรรมปลีะ 1 
ครั้ง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง                         
2. ประชา ชน
เข้าร่วมร้อยละ 
60                           
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 60 

1. ประชาชนได้
รับรู้ถึงโทษของ
ยาเสพตดิ                 
2. ประชาชนจะ
ช่วยสอดส่องดูแล
ลูกหลานมากขึ้น 

ส านักปลดั 

8 ตั้งด่านตรวจเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

เพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ
ระบาดเข้ามาใน
พื้นที ่

1. ตั้งด่านในเขตต าบล
นาเรือง                                       
2. ตั้งด่าน 2 เดือนต่อ
1 ครั้ง 

 

- - 30,000 30,000 30,000  1. ตั้งด่านในเขต
ต าบลนาเรืองได้ 
2 เดือนต่อครั้ง
2. ประชาชนใน
พื้นที่พอใจร้อย
ละ 80  

ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ลดลง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 337 ~ 

~ 337 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 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 บ าบัดฟื้นฟู ผู้
เสพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติด 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนผู้
เสพ/ผู้ตดิยา
เสพติด เลิกยา
เสพติดเป็นคน
ดีของสังคม 

1. ผู้ตดิยาเสพตดิในเขต
ต าบลนาเรืองจ านวน 20 
คน                                        
2. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

- - 50,000 50,000 50,000 1. มีผูต้ิดยาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ครบ2. จดั
กิจกรรมได้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง                        
3. ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พอใจร้อยละ 
70 

เด็กเลิกเสพยา
เสพติด เป็นคนดี
ของสังคม 

ส านักปลดั 

รวม 9 โครงการ - - 593,000 448,000 1,413,000 1,413,000 1,413,000  - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 338 ~ 

~ 338 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ตั้งจุดบริการ
ประชาชน
เทศกาลปีใหม่ 
(7 วันอันตราย) 

เพื่อบริการ
และอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชนที
สัญจรไปมา
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

1. ตั้งจุดบริการ จ านวน 1 
จุด  ตรงสามแยก รพ.สต.  
นาเรือง                     
2. ตั้งบริการจ านวน 7 วัน 
ตามนโยบายรัฐบาล 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000  1. มีการตั้งจุด
บริการ 1 
จ านวน 7 วัน 
ตามนโยบาย
รัฐบาล          
2. ประชาชนใช้
บริการร้อยละ 
20              
3. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวก เช่น 
ลดความเร็วพ้ืนท่ี
เสี่ยง, มีบริการน้ า 
กาแฟ โอวัลติน 
เป็นต้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 339 ~ 

~ 339 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ตั้งจุดบริการ
ประชาชน
เทศกาล
สงกรานต ์     
(7 วันอันตราย) 

เพื่อบริการ
และอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชนที
สัญจรไปมา
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

1. ตั้งจุดบริการ จ านวน 1 
จุด  ตรงสามแยก รพ.สต.
นาเรือง                     
2. ตั้งบริการจ านวน 7 วัน 
ตามนโยบายรัฐบาล 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 1. มีการตั้งจุด
บริการ 1       
2. ประชาชนใช้
บริการร้อยละ 
20              
3. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวก เช่น 
ลดความเร็วพ้ืนท่ี
เสี่ยง, มีบริการน้ า 
กาแฟ โอวัลติน 
เป็นต้น 

ส านักปลดั 

3 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) 

เพื่อจับภาพใน
การกระท า
ความผิด 

กล้องวงจรปิด (CCTV) ใน
เขตเทศบาลต าบลนาเรือง  
(รายละเอียดตามที่ ทต. 
นาเรือง ก าหนด) 

-  150,000  150,000 150,000 150,000  ติดตั้งได้ครบ
ตามที่ ทต.     
นาเรือง ก าหนด
และสามารถใช้
งานได ้

กล้องสามารถใช้
งานได้เมื่อมีเวลา
เกิดเหต ุ

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 340 ~ 

~ 340 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกซ้อม
แผนป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัย  

1. จัดอบรมที่เทศบาล
ต าบลนาเรือง              
2. อปพร. เทศบาลต าบล
นาเรือง จ านวน 100 คน 
เจ้าหน้าท่ีในเทศบาล
จ านวน 30 คน           
3. จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมที่
เทศบาลได้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. อปพร และ
เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

มีความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยมากข้ึน 

ส านักปลดั 

5 ซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อจับภาพใน
การกระท า
ความผิด 

ซ่อมกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในเขตเทศบาล
ต าบลนาเรือง  
(รายละเอียดตามที่ ทต. 
นาเรือง ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถซ่อม
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ได้ให้
สามารถใช้งานได้
ปกติ 

มีข้อมลูในการ
กระท าผดิ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 341 ~ 

~ 341 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร 

เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหต ุ

จ านวน 6 จุด 
ประกอบด้วย                 
1. แยกโรงเรียนบ้านนา
เรือง                         
2. แยก รพ.สต.นาเรือง  
3. แยกป้อมต ารวจ              
4. แยกบ้านนายสมบรูณ์  
โลมาสืบ                        
5. แยกศาลหลักบ้านบ้าน
หินลาด                      
6. แยกบ้านโนนงาม      
7. กระจกโค้งจราจร ชนิด
โพลีคารบ์อเนต ขนาด 32 
นิ้ว และมีหมวกกันแดด 

15,000 - 30,000 30,000 30,000 1. ติดตั้งครบทั้ง 
6 จุด                   
2. กระจกโค้ง
จราจร ชนิดโพลี
คาร์บอเนต 
ขนาด 32 น้ิว
และมีหมวกกัน
แดด                
3. อุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลง ร้อย
ละ 10 

1. อุบัติเหตุลดลง
2. ประชาชนมี
ความพอใจ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 342 ~ 

~ 342 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ติดตั้งไฟ
กระพริบจราจร
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหต ุ

จ านวน  5 จุด 
ประกอบด้วย                      
1. แยกป้อมต ารวจ (ติดตั้ง
ทางมาจากบ้านทุ่งศรีเมือง)
2. แยกป้อมต ารวจ (ติดตั้ง
ทางมาจากบ้านาเรืองน้อย)
3. สามแยกบ้านโนนงาม 
(ติดตั้งทางมาจากบ้านโนน
งาม)                                  
4. ทางโค้งบ้านโนนงาม 
(ทางหลวงชนบท 2013)  
2 จุด                           
5. ทางโค้งหนองหว้า (บ่อ
ขยะเก่า)  2 จุด                   
6. ไฟกระพริบสีเหลือง/
แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์   

100,000 - 100,000 100,000 100,000 1. ติดตั้งครบทั้ง 
7 จุด                      
2. ไฟกระพริบ
จราจรสีเหลือง 
พร้อมแผงโชล่า
เซลล์ ขนาด 10 
วัตต ์                     
3. อุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลง ร้อย
ละ 10  

1. อุบัติเหตุลดลง
2. ประชาชนมี
ความพอใจ  

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

~ 343 ~ 

~ 343 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จัดซื้อเรือ
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ที่
ประสบ
อุทกภัย 

1. ใช้งานประจ าที่ หมู่ 2 
บ้านม่วงค า                     
2. เรือพลาสติก ขนาด
กว้าง 150 ซม. ยาว 410 
ซม. สูง 52 ซม.                
3. หางเสือเรือ แบบหาง
ยาว จ านวน 1 ชุด 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1. เรือพลาสติก 
หางเสือเรือ แบบ
หางยาว จ านวน 
1 ชุด                
2. ได้บริการ
ประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 
ร้อยละ 60 

1. ประชาชนได้
ใช้บริการเรือเมื่อ
เกิดอุทกภัย             
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 60  

ส านักปลดั 

9 จัดซื้อเรือ
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ที่
ประสบ
อุทกภัย 

1. ใช้งานประจ าที่ หมู่ 3 
บ้านหินลาด                     
2. เรือพลาสติก ขนาด
กว้าง 150 ซม. ยาว 410 
ซม. สูง 52 ซม.                     
3. หางเสือเรือ แบบหาง
ยาว จ านวน 1 ชุด 

70,000  70,000 70,000 70,000 70,000 1. เรือพลาสติก 
หางเสือเรือ แบบ
หางยาว จ านวน 
1 ชุด                
2. ได้บริการ
ประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 
ร้อยละ 80 

1. ประชาชนได้
ใช้บริการเรือเมื่อ
เกิดอุทกภัย     
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 80  

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 344 ~ 

~ 344 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้อเรือ
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ที่
ประสบ
อุทกภัย 

1. ใช้งานประจ าที่ หมู่ 5 
บ้านหนองกระบือ         
2. เรือพลาสติก ขนาด
กว้าง 150 ซม. ยาว 410 
ซม. สูง 52 ซม.           
3. หางเสือเรือ แบบหาง
ยาว จ านวน 1 ชุด 

70,000  70,000 70,000 70,000 70,000 1. เรือพลาสติก 
หางเสือเรือ แบบ
หางยาว จ านวน 
1 ชุด           
2. ได้บริการ
ประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 
ร้อยละ 90 

1. ประชาชนได้
ใช้บริการเรือเมื่อ
เกิดอุทกภัย     
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 90  

ส านักปลดั 

11 จัดซื้อเรือ
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ที่
ประสบ
อุทกภัย 

1. ใช้งานประจ าที่ หมู่ 6 
บ้านแก้งยาง                 
2. เรือพลาสติก ขนาด
กว้าง 150 ซม. ยาว 410 
ซม. สูง 52 ซม.           
3. หางเสือเรือ แบบหาง
ยาว จ านวน 1 ชุด 

70,000  70,000 70,000 70,000 70,000 1. เรือพลาสติก 
หางเสือเรือ แบบ
หางยาว จ านวน 
1 ชุด                
2. ได้บริการ
ประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 
ร้อยละ 80 

1. ประชาชนได้
ใช้บริการเรือเมื่อ
เกิดอุทกภัย     
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 80  

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 345 ~ 

~ 345 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดซื้อเรือ
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ที่
ประสบ
อุทกภัย 

1. ใช้งานประจ าที่ หมู่ 8 
บ้านหินลาดน้อย                    
2. เรือพลาสติก ขนาด
กว้าง 150 ซม. ยาว 410 
ซม. สูง 52 ซม.                       
3. หางเสือเรือ แบบหาง
ยาว จ านวน 1 ชุด 

70,000  70,000 70,000 70,000 70,000 1. เรือพลาสติก 
หางเสือเรือ แบบ
หางยาว จ านวน 
1 ชุด                           
2. ได้บริการ
ประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 
ร้อยละ 90 

1. ประชาชนได้
ใช้บริการเรือเมื่อ
เกิดอุทกภัย     
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 90  

ส านักปลดั 

13 จัดซื้อเรือ
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ที่
ประสบ
อุทกภัย 

1. ใช้งานประจ าที่ หมู่ 9 
บ้านทุ่งศรีเมือง               
2. เรือพลาสติก ขนาด
กว้าง 150 ซม. ยาว 410 
ซม. สูง 52 ซม.           
3. หางเสือเรือ แบบหาง
ยาว จ านวน 1 ชุด 

70,000 70,000  70,000 70,000 70,000 1. เรือพลาสติก 
หางเสือเรือ แบบ
หางยาว จ านวน 
1 ชุด           
2. ได้บริการ
ประชาชนท่ี
ประสบอุทกภัย 
ร้อยละ 80 

1. ประชาชนได้
ใช้บริการเรือเมื่อ
เกิดอุทกภัย              
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 80  

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 346 ~ 

~ 346 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการ
ก่อสร้างป้อม
ยามศูนย์
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อให้
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมี
สถานท่ีเข้าเวร
อย่างถาวร 

1. ก่อสร้างป้อมยามศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จ านวน 1 หลัง 
2. สถานท่ีก่อสร้างสาม
แยก รพ.สต. นาเรือง 
(รายละเอียดตามแบบของ
เทศบาลต าบลนาเรือง)  

- 50,000 50,000  50,000 50,000 ป้อมยามศูนย์
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จ านวน 
1 หลัง  

 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมสีถานท่ี
เข้าเวรอย่างถาวร  

กองช่าง 

รวม 14 โครงการ - - 625,000 810,000 940,000 940,000 940,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 347 ~ 

~ 347 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
ถังขยะ 

1. เพื่อ
ประชาชนมี
สถานท้ิงขยะ
2. เพื่อให้
หมู่บ้านมีความ
สะอาด ปลอด
ขยะ 

1. หมู่บ้านในเขตต าบลนา
เรือง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
2. จัดซื้อถังขยะขนาด 
150 ลติร จ านวน 500 
ถัง 

125,000  125,000 125,000 125,000 125,000 1. จัดซื้อถังขยะ
ได้ตามจ านวน
ครบ                   
2. ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พอใจร้อยละ 70 

ขยะในชุมชนลด
น้อยลง  

ส านักปลดั 

2 รักษาความ
สะอาดในชุมชน 
(Big Cleaning 
Day)  

เพื่อรณรงค์ให้
ชุมชนรักษา
ความสะอาด 

1. ประชาชนในต าบลนา
เรือง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ปีละ 
6 ครั้ง                      
3. ประชาชนเข้าหมู่บ้าน
ละ 50 คน 

45,000  45,000 45,000 45,000 45,000 1. จัดกิจกรรม 
ปีละ 6 ครั้ง            
2. ประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80               
3. ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 60 

ชุมชนมีความ
สะอาดขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 348 ~ 

~ 348 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รณรงค์คัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนคัดแยก
ขยะก่อนน าไปทิ้ง 

1. ประชาชนในต าบลนา
เรือง จ านวน 9 หมู่บ้าน  
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ปีละ 
1 ครั้ง 

20,000  20,000 20,000 20,000 20,000 1. จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง           
2. ประชาชนให้
ความร่วมมือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60               

ขยะลด
น้อยลง 

ส านักปลดั 

4 อบรมความรู้การ
จัดท าธนาคารขยะ
ชุมชนและศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบเกี่ยวกับธนาคาร
ขยะชุมชน 

จัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามที่ ทต.  
นาเรือง ก าหนด) 

- - 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 1 
ครั้ง ประชา ชน
รู้จักวิธีการ
บริหารจดัการ
ขยะของธนาคาร
ขยะ 

ประชาชน
รู้จัก
ธนาคาร
ขยะและ
การบริหาร
จัดการขยะ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ - - 190,000 190,000 240,000 240,000 240,000 - - - 

 

แบบ ผ. 02 

~ 349 ~ 

~ 349 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ร่มรื่นน่าอยู่ มี
ความสะอาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 แห่ง 
(รายละเอียดตามที่ ทต.นา
เรือง ก าหนด) 

25,000  25,000 25,000 25,000 25,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ครบ 
จ านวน 5 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาด รม่รื่น
น่าอยู่  

กองการศึกษา 

2 อบรมท าปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อลดสารเคมี
ในการท า
เกษตร 

1. จัดอบรมที่เทศบาล
ต าบลนาเรือง               
2. อบรมปลีะ 1 ครั้ง     
3. ประชาชนเข้าร่วม
จ านวน 100 คน  

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดอบรมไม่
น้อยกว่าปีละ 1 
ครั้ง ณ เทศบาล
ต าบลนาเรือง  
2. ประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90    
3. การใช้
สารเคมีลดลง
ร้อยละ 30 

การใช้สารเคมี
ลดลง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 350 ~ 

~ 350 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนา
เรือง 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ศูนย์การเรียนรู ้

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนาเรือง 1 แห่ง                 
2. มีการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ปรัชญาเศรษฐ 
กิจพอเพียง     
1 แห่ง2. มี
ผู้สนใจมาเรียนรู้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

4 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
แก้งยาง 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ศูนย์การเรียนรู ้

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนาเรือง 1 แห่ง            
2. มีการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง 
2. มีผูส้นใจมา
เรียนรูไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 351 ~ 

~ 351 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
โนนงาม 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ศูนย์การเรียนรู ้

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโนนงาม 1 แห่ง      
2. มีการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง
2. มีผูส้นใจมา
เรียนรูไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

6 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
ม่วงค า 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ศูนย์การเรียนรู ้

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านม่วงค า 1 แห่ง       
2. มีการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง
2. มีผูส้นใจมา
เรียนรูไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 352 ~ 

~ 352 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหิน
ลาด 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ศูนย์การเรียนรู ้

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหินลาด 1 แห่ง      
2. มีการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง
2. มีผูส้นใจมา
เรียนรูไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

8 ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
หนองกระบือ 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ศูนย์การเรียนรู ้

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองกระบือ 1 แห่ง 
2. มีการด าเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 1. ไดจ้ัดตั้งศูนย์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง
2. มีผูส้นใจมา
เรียนรูไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 353 ~ 

~ 353 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 12 
สิงหาคม วันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ป่าชุมชน 

(รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด) 

20,000 20,000  20,000 20,000 20,000 1. ต้นไม้เตบิโต
ร้อยละ 60    
2. เพิ่มพ้ืนท่ีป่า
ในเขตต าบลได้ 
ร้อยละ 10 

พื้นที่ป่าชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

10 ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ป่าชุมชน 

(รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด) 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 1. ต้นไม้เตบิโต
ร้อยละ 60    
2. เพิ่มพ้ืนท่ีป่า
ในเขตต าบลได้ 
ร้อยละ 10 

พื้นที่ป่าชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 354 ~ 

~ 354 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระราชิน ี

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ป่าชุมชน 

(รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด) 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 1. ต้นไม้เตบิโต
ร้อยละ 60    
2. เพิ่มพ้ืนท่ีป่า
ในเขตต าบลได้ 
ร้อยละ 10 

พื้นที่ป่าชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

12 ฟื้นฟูเกษตรกร
หลังน้ าท่วม 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรที่ถูก
น้ าท่วม ท า
การเกษตรหลัง
น้ าลด 

เกษตรกรที่ถูกน้ าท่วมใน
เขตต าบลนาเรือง 
(รายละเอียดตามที่ ทต. 
นาเรืองก าหนด) 

- - 50,000 50,000 50,000  เกษตรกรไดร้ับ
การส่งเสริมร้อย
ละ 70 

เกษตรกรไดร้ับ
ความเดือนร้อน
น้อยลง 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 355 ~ 

~ 355 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้วยผักสวนครัว 
(รั้วกินได้) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูก
ผักรับประทาน
เอง 

ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล  
นาเรือง 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ประหยดัเงินและ
ได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลดั 

14 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าล าโดม
ใหญ่ (ท่าแก้ง) 
หมู่ 6 บ้านแก้ง
ยาง 

1. เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ท าการเกษตร
ในฤดูแล้ง             
2. เพื่อเป็น
แหล่งท่อง 
เที่ยวในต าบล  

1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ล าโดมใหญ่ หมู่ 6 บ้าน
แก้งยาง จ านวน 1 แห่ง    
2. รายละเอียดการ
ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ก าหนด  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าได้ 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนมี
ความพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ประชาชนมีน้ า
ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง                
2. เป็นแหล่งท่อง 
เที่ยวในต าบล 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 356 ~ 

~ 356 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อบรมยุว
เกษตร- กร
โรงเรียนใน
เขตต าบล      
นาเรือง 

เพื่ออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรกับ
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบล    
นาเรือง จ านวน 6 แห่ง  

- - 30,000 30,000 30,000 นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 
ร้อยละ 50  

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้มาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

16 หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รู้จักเกษตร
อินทรีย์ 

โรงเรียนในเขตต าบล    
นาเรือง จ านวน 6 แห่ง  

- - 60,000 60,000 60,000 นักเรียนได้เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์
และน าไปปฏิบตัิ
ที่บ้านได้ ร้อยละ 
80 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์
และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้มากยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา  

รวม 16 โครงการ - - 265,000 275,000 475,000 475,000 475,000 - - - 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 357 ~ 

~ 357 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
เก้าอี้พลาสติก 

เพื่อให้มีเก้าอ้ี
ไว้บริการ
ประชาชน 

1. จัดซื้อเกา้อี้พลาสติก 
เกรดเอจ านวน 200 ตัว 
2. ใช้งานท่ีเทศบาลต าบล
นาเรือง 

40,000  40,000 40,000  40,000 40,000  1. จัดซื้อเกา้อี้
พลาสติกได้
จ านวน 200 ตัว
2. ประชาชนใน
พื้นที่ใช้บริการ
ร้อยละ 70    
3. ประชาชน
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อ
เต็นท์ 

เพื่อไว้บริการ
ประชาชน 

1. เก็บไว้ที่เทศบาลต าบล
นาเรือง เพื่อบริการ
ประชาชนท้ัง 9 หมู่บ้าน 
2. เต็นท์ จ านวน 8 หลัง
3. ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

100,000 

  

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

  

1. เต็นท์ จ านวน 
8 หลัง           
2. ประชาชนมี
ความพอในร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้ใช้
บริการ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 358 ~ 

~ 358 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัซื้อ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน        
(รถกระบะ) 

เพื่อบริการ
ประชาชน 

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) จ านวน 1 คัน   
2. กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวตัต์ 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑส์ านัก
งบประมาณ) 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ซื้อรถ 
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 
จ านวน 1 คัน 
ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์        
2. สามารถใช้
บริการประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90          
3. ประชาชน
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้ใช้
บริการ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 359 ~ 

~ 359 ~ 


