
 
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) 

4 จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมี
เครื่องถ่าย
เอกสารไว้ถ่าย
เอกสารและ
บริการ
ประชาชน 

1. เครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดความเร็ว 30 แผ่น
ต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ มกราคม 
2561                      
2. ใช้งานประจ าที่ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 

 

120,000 

  

120,000 120,000 120,000 1. เครื่องถ่าย
เอกสารจ านวน 
1 เครื่อง 
คุณสมบัติครบ
ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์       
2. ให้บริการ
ประชาชนเร็วข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

1. เจ้าหน้าทีม่ี
เครื่องถ่าย
เอกสารไว้บริการ
ประชาชน       
2. ประชาชนมี
ความพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 360 ~ 

~ 360 ~ 



 
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) 

5 จัดซื้อเครื่อง
กรองน้ าดื่ม 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมีน้ า
สะอาดดื่มและ
บริการ
ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการ 

1. เครื่องกรองน้ าดืม่
จ านวน ๑ เครื่อง          
2. อัตราการกรอง ไม่น้อย
กว่า 2,000  ลิตรต่อวัน  
3. ใช้งานประจ าที่เทศบาล
ต าบลนาเรือง 

- 35,000 35,๐00 

 

35,000 35,๐00 

 

1. จัดซื้อเครื่อง
กรองน้ าได้
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ประชาชนท่ี
รับบริการมีความ
พอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการส านักงาน
เทศบาลต าบล  
นาเรืองมีน้ า
สะอาดดื่ม 

ส านักปลดั 

6 จัดซื้อมัลติมเีดีย
โปรเจคเตอร์
และจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า 

เพื่อให้ไว้
บริการประชา 
ชนเวลา
ประชุม 

1. เครื่องมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 
4,000 ANSI Lumens  
2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม 120 
นิ้ว 

- - 55,600 55,600 55,600 มัลตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์และ
จอรับภาพชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด 

ได้บริการ
ประชาชนเวลามี
ประชุม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 361 ~ 

~ 361 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 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) 

7 โครงการจดัซื้อ
รถโดยสารขนาด 
12 ท่ีนั่ง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่
และบริการ
ประชาชน 

1. รถโดยสารขนาด 12 ท่ี
นั่ง จ านวน 1 คัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซซีี 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ)       
2. ใช้งานประจ าที่ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลนาเรือง 

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000  1,288,000 รถโดยสารขนาด 
12 ท่ีนั่ง จ านวน 
1 คัน คุณสมบัติ
ครบตาม
มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนได้ใช้
บริการ 

ส านักปลดั 

8 จัดซื้อสายน้ า
ดับเพลิง 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมี
อุปกรณ์บริการ
ประชาชน 

สายน้ าดับเพลิงขนาด 1.5 
นิ้ว จ านวน 2 เส้น 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - 19,000 19,000 19,000 สายน้ าดับเพลิง
ขนาด 1.5 น้ิว 
ยาว 40 เมตร 
จ านวน 2 เส้น  

ได้บริการ
ประชาชนเวลา
เกิดเหต ุ

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 362 ~ 

~ 362 ~ 



 
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) 

9 จัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอรส์ ี

เพื่อให้มีเครื่อง
ปริ้นเตอรส์ไีว้
ปฏิบัติงานและ
บริการ
ประชาชน 

1. เครื่องปริ้นเตอรส์ี 
จ านวน 1 เครื่อง                  
2. ใช้งานท่ีส านัก
ปลัดเทศบาล 

40,000 - 40,000 40,000 40,000 1. จัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอรส์ไีด้ 
จ านวน 1 เครื่อง
2. ใช้งานท่ี
ส านักลดั
เทศบาล 

มีเครื่องปริ้นเตอร์
สีไว้ปฏบิัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

10 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมี
โน๊ตบุ๊คไว้
ท างาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เครื่อง
2. ใช้งานท่ีส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 16,000 

 

32,000 

 

32,000 

 

32,000 

  

1. จัดซื้อเครื่อง
คอม พิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คได้จ านวน 
2 เครื่อง                          
2. ใช้งานท่ี
ส านัก
ปลัดเทศบาล  

เจ้าหน้าท่ีมี
โน๊ตบุ๊คไว้ท างาน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 363 ~ 

~ 363 ~ 



 
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) 

11 จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรอเนก 
ประสงค ์

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน 

1. เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 3 
เครื่อง (ราคาและ
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)                    
2. ใช้งานประจ าที่ส านัก
ปลัดเทศบาลและกองช่าง 

- - 2,100 2,100 2,100 . เครื่องอ่านบัตร
แบบอเนก 
ประสงค์ จ านวน 
3 เครื่อง ครบ
ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ 

 

ได้บริการ
ประชาชนรวดเร็ว
และถูกต้องยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

12 จัดซื้อรถ 
จักรยานยนต ์

เพื่อสะดวกใน
การออก
บริการ
ประชาชนนอก
พื้นที ่

รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 
คัน เครื่อง (ราคาและ
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)                      

- - 40,800 40,800 40,800  รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน 
ครบตาม
มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์  

บริการประชาชน
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 364 ~ 

~ 364 ~ 



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) 

13 จัดซื้อหัวฉีดน้ า
ดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน 

เพื่อเจ้าหน้าท่ี
มีอุปกรณ์
ปฏิบัติหน้าท่ี
บริการ
ประชาชน 

หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้าม
ปืน จ านวน 1 หัว 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - 20,000 20,000 20,000  ได้หัวฉีดน้ า
ดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน จ านวน 
1 หัว ครบตาม
มาตรฐาน
ครุภณัฑ์  

ได้บริการ
ประชาชนเวลา
เกิดเหต ุ

ส านักปลดั 

14 อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้
พนักงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง 
2. พนักงานเข้าร่วม 60 
คน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1. จัดอบรมได้ปี
ละ 1 ครั้ง 
พนักงานเข้าร่วม
ร้อยละ 80       
2. พนักงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

พนักงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 365 ~ 

~ 365 ~ 



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) 

15 อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

1. จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง 
2. ผู้บริหารและสมาชิกเข้า
ร่วม จ านวน 60 คน 

30,000 - 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได้ปี
ละ 1 ครั้ง 
ข้าราชการและ
พนักงานจ้างเข้า
ร่วมร้อยละ 90 
2. ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง
มีความความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 366 ~ 

~ 366 ~ 



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) 

16 เทศบาลจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ในพื้นที่ 

1. ออกบริการเก็บภาษี
หมู่บ้านในเขตต าบลนา
เรือง 9 หมู่บ้าน                     
2. ประชาชนเข้าร่วม 
900 คน                     
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000  1. ออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่ครบทุก
หมู่บ้าน                 
2. ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนสะดวก
ในการเสียภาษ ี

กองคลัง 

17 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะและเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมี
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าท่ี
และบริการ
ประชาชน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 2 
เครื่อง                                 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 2 เครื่อง                     
3. ใช้งานประจ าที่ส านัก
ปลัดเทศบาล 

16,000 

 

16,000 

 

40,000 40,000 40,000 1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะและ
เครื่องส ารอง
ไฟฟ้าครบ       
2. การบริการ
ประชาชนเร็วข้ึน
ร้อยละ 50 

เจ้าหน้าท่ีมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 

~ 367 ~ 

~ 367 ~ 



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) 

18 จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

เพื่อส ารอง
ไฟฟ้าเมื่อเกดิ
ไฟดับ เจ้าหนา้ 
ที่สามารถ
บันทึกงานได้
ทันท่วงที 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 9 เครื่อง                     
3. ใช้งานท่ีส านัก
ปลัดเทศบาล       
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- 20,000 22,500 22,500 22,500  สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ ร้อยละ 
100  

เครื่องคอมพิว -
เตอร์ใช้งานได้
นานและสามารถ
ส ารองงานได้ท้น
ท่วงที 

ส านักปลดั 

19 จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ขาว
ด าชนิดเลเซอร ์

เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์ไว้
ปฏิบัติงานและ
บริการ
ประชาชน 

1. เครื่องพิมพ์ขาวด าชนิด
เลเซอร์ จ านวน 3 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์)                 
2. ใช้งานท่ีส านัก
ปลัดเทศบาล  

3,300 3,300 9,900 9,900 9,900 1. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ขาว
ด าชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 3 เครื่อง
2. ใช้งานท่ี
ส านักปลดั 

มีเครื่องพิมพ์ไว้
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 368 ~ 

~ 368 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 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) 

20 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 
บาน 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมีตู้
เหล็กในการ
จัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ 

1. โครงสร้างแข็งแรง 
สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร
หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ได้                        
2. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก
หนา 0.6 มม.เคลือบสาร
ป้องกันสนิม                       
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- 11,000 

 

22,000 

 

22,000 

 

22,000 

   

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 
บาน ได้ครบตาม
จ านวนและตาม
มาตรฐาน
ครุภณัฑ ์        

เจ้าหน้าท่ีมีตู้
เหล็ก 2 บาน ไว้
ใช้เก็บเอกสาร
ทางราชการ 

ส านักปลดั 

21 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ
บานเลื่อน 

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมีตู้
เหล็กในการ
จัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ 

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
จ านวน 3 หลัง ใช้งานท่ี
ส านักปลดัเทศบาล 
(รายละเอียดตามที่ ทต.นา
เรืองก าหนด) 

- - 16,500 16,500 16,500  ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อนจ านวน 3 
หลัง  

เจ้าหน้าท่ีมีตูไ้ว้
เก็บเอกสาร 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

~ 369 ~ 

~ 369 ~ 



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) 

22 อบรมทัศนศึกษา
ดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

เพื่อให้
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ
และ
ประสบการณ์
ตรงในการ
ท างาน 

1. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

2. ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม60 คน  

200,000 - 200,000 200,000 200,000 1. จัดกิจกรรมได้
ปีละ 1 ครั้ง 
เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมร้อยละ 90                 
2. สามารถ
พัฒนาการ
ท างานให้
ประชาชนพอใน
ร้อยละ 60 

น าความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้พัฒนา
ต าบลได ้

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 370 ~ 

~ 370 ~ 



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) 

23 ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาหลัง
เก่า 

เพื่อปรับปรุง
ห้องประชุม
หลังเก่าให้ใช้
งานได ้

1. ติดตั้งเครื่องเสียงห้อง
ประชุม จ านวน 1 ชุด               
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 2 
เครื่อง                      
3. เปลี่ยนผ้าม่าน                   
4. ท าฟ้าเพดา 

- - 120,000 120,000 120,000  ปรับปรุงห้อง
ประชุมให้
สามารถใช้งานได ้

ปรับปรุงห้อง
ประชุมให้
สามารถใช้งานได ้

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 371 ~ 

~ 371 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 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) 

24 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานหลัง
เก่า 

เพื่อปรับปรุง
ให้เป็นห้อง
ประชุมเอนก 
ประสงค ์

1. ตัดเสากลางอาคาร 
จ านวน 2 ต้น               
2. ปรับปรุงโครงสร้าง
หลังคาและมุงหลังคาใหม ่                     
3. ท าฟ้าเพดาน                    
4. ทาสี                       
(รายละเอียดตามที่ ทต. 
นาเรือง ก าหนด)  

- - 100,000 100,000 100,000  ปรับปรุงห้อง
ประชุมให้
สามารถใช้งานได ้

บริการประชาชน
เวลามีงาน หรือ
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 

25 จัดซื้อเครื่องตดั
แต่งพุ่มไม ้

เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมี
อุปกรณ์ตดั
แต่งก่ิงพุ่มไม ้

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
22 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - 11,000 11,000 11,000  เครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ ขนาด 22 
นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง  

เจ้าหน้าท่ีมี
อุปกรณ์ในการ
ท างานและมี
ประสิทธภิาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

26 ปรับปรุงศูนย์
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม
ร่วมกัน 

ศูนย์ผู้สูงอายเุทศบาล
ต าบลนาเรือง จ านวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด)   

- - 50,000 50,000 50,000  ผู้สูงอายุมีความ
พอใจ ร้อยละ 
80  

ผู้สูงอายุจดั
กิจกรรมบ่อยขึ้น 

ส านักปลดั 

27 ปรับปรุงห้อง
เอนกประสงค์
เป็นห้องท างาน 

เพื่อปรับปรุง
ห้องเอนก 
ประสงค์ให้เป็น
ห้องท างาน 

1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 12,000 บีทียู 
จ านวน  1 เครื่อง              
2. จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 2 ชุด                      
3. ติดผ้าม่าน                       
(รายละเอียดตามที่ ทต. 
นาเรือง ก าหนด)  

- - 40,000 40,000 40,000  ปรับปรุงห้อง
เอนกประสงค์ให้
สามารถใช้งานได ้

เจ้าหน้าท่ีมีห้อง
ท างานบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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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) 

28 โครงการ
ก่อสร้างเสาธง
พร้อมฐานราก
เทศบาลต าบล
นาเรือง 

เพื่อใหเ้ทศบาล
ต าบลนาเรือง 
มีเสาธงที่ได้
มาตรฐาน 
มั่นคง แข็งแรง 
และสวยงาม 

ก่อสร้างเสาธงเทศบาล
พร้อมฐานราก  จ านวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลนาเรือง
ก าหนด)   

- - 100,000 100,000 100,000  มีเสาธงพร้อม
ฐานราก ที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
แข็งแรง และ
สวยงาม 

เทศบาลต าบลนา
เรืองมีเสาธง
พร้อมฐานราก ที่
ได้มาตรฐาน 
มั่นคง แข็งแรง 
และสวยงาม 

กองช่าง 

รวม 28 โครงการ - - 429,300 2,679,300 3,584,400 3,584,400 3,584,400 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ 374 ~ 

~ 374 ~ 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.2 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 เทศบาลต าบล
นาเรืองพบ
ประชาชน 

เพื่อส ารวจ
ปัญหา ความ
ต้องการและให้
ค าปรึกษาด้าน
ต่างๆ  

1. จัดกิจกรรมเทศบาล
เคลื่อนที่ในเขตต าบลนา
เรือง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
2. ประชาชนเข้าร่วม 
900 คน                        
3. จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

- 50,000 50,000 50,000  50,000 1. ออกเทศบาล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชนครบ
ทุกหมู่บ้าน     
2. ประชาชนเข้า
ร่วมร้อยละ 70 
3. ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 80 

สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด  

ส านักปลดั 

2 เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อให้ได้
นายกเทศมนตรี
และสมาชกิ
สภาเทศบาล
ครบตาม
กฎหมาย 

1. นายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 คน             
2.สมาชิกสภาท้องถิ่น 
จ านวน 12 คน           
3. จัดเลือกตั้งท้ัง 9 
หมู่บ้าน 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ได้นายก 
เทศมนตรีและ
สมาชิกสภา
เทศบาลครบ 

มีคนมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.2 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 อบรมให้ความรู้
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และเจา้หน้าท่ี
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1. จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง 
ณ เทศบาลต าบลนาเรือง
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และเจา้หน้าท่ี เข้าร่วม 60 
คน 

30,000 - 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ณ เทศบาล
ต าบลนาเรือง              
2. ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าท่ี เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมากข้ึน 

ส านักปลดั 

4 อบรมเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้บริหาร
และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

1. จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง 
2. ผู้บริหารและสมาชิก
เข้าร่วม จ านวน 20 คน 

20,000 - 30,000 30,000 30,000 1. จัดอบรมได้ปี
ละ 1 ครั้ง      
2. ไดร้ับความรู้
น ามาปรับใช้ใน
การพัฒนา ร้อย
ละ 50 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.2 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 รณรงค์ส่งเสริม
การปราบปราม
และต่อต้านการ
ทุจริต 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้แก่ผู้ 
บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชน
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิกสภา 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชน 

1. จัดประชุม/กจิกรรม ปี
ละ ๑ ครั้ง ณ เทศบาล
ต าบลนาเรือง              
2. ผู้เข้าร่วมประชุม/
กิจกรรม ประกอบด้วย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา เจา้หน้าท่ีท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน/ท้องที่ และ
ประชาชน เข้าร่วม จ านวน 
๑๕๐ คน 

- ๒0,000 30,000 30,000 30,000 1. จัดกิจกรรมได้
ปีละ ๑ ครั้ง       
๒. ผู้เข้าร่วม
ประชุม/กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐              
๓. ประชาชนมี
ความพอใจ ร้อย
ละ 80           
๔. ไดร้ับความรู้
และการทุจริตใน
องค์กรลดลงร้อย
ละ ๖๐ 

๑. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภา เจา้หน้าท่ี 
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน มี
ความรู้มากขึ้น  
๒. ท้องถิ่นมีการ
ทุจริตลดลงร้อย
ละ ๖๐ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 377 ~ 

~ 377 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
กับการเลือกตั้ง
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมที่หอประชุม
เทศบาลจ านวน 1 ครั้ง  
2. จัดหาวิทยามาให้
ความรู ้                              
3. ประชาชนเข้าร่วม 
500 คน 

30,000 - 30,000 30,000 30,000 1. จัดกิจกรรมได้
ไม่น้อยกว่าปลีะ 
1 ครั้ง                     
2. ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 378 ~ 

~ 378 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
 7.2 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 โครงการส่งเสริม
ทักษะในการเฝ้า
ระวังช่วยเหลือ
เด็กจมน้ า 

เพื่อส่งเสริม
ทักษะการ
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ผู้อื่นจากการ
จมน้ า 

ผู้ปกครอง/เด็ก/เยาวชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบลนาเรือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย ปี
ละ 1 ครั้ง 

1. ผู้ปกครองรู้วิธี
ป้องกันเฝ้าระวัง
และช่วยเหลือ
บุตรหลาน                 
2. เด็กมีทักษะใน
การช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่น 

กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 100,000 440,000 540,000 540,000 540,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

~ 379 ~ 

~ 379 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

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
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
หินลาด หมู่ที่ 3   
ต.นาเรือง อ.นา
เยีย – บ้านเมือง
ใหม่ หมู่ท่ี 17 
ต.เมืองเดช อ.
เดชอุดม จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หินลาด หมู่ที่ 3  ต.นา
เรือง อ.นาเยีย – 
บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี 
17 ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี 
ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 
5,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 
0.50 เมตร                        

15,158,000 15,158,000 15,158,000 15,158,000 15,158,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100                        
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากข้ึน 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 380 ~ 

~ 380 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
หินลาด หมู่ที่ 3   
ต.นาเรือง อ.นา
เยีย – บ้านโนน
ทรัพย์ หมู่ที่ 25 
ต.เมืองเดช อ.
เดชอุดม จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หินลาด หมู่ที่ 3  ต.นา
เรือง อ.นาเยีย – บ้าน
โนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 6,100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร                           

17,470,000 17,470,000 17,470,000 17,470,000 17,470,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100            
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 

แบบ ผ. 02/1 

~ 381 ~ 

~ 381 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
โนนงาม หมู่ที่ 4
ต.นาเรือง อ.นา
เยีย – บ้านโนน
ทรัพย์ หมู่ที่ 25 
ต.เมืองเดช อ.
เดชอุดม จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
โนนงาม หมู่ที่ 4ต.นา
เรือง อ.นาเยีย – บ้าน
โนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 4,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร                        

10,296,000 10,296,000 10,296,000 10,296,000 10,296,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100                       
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 382 ~ 

~ 382 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
หนองกระบือ 
หมู่ที่ 5   ต.นา
เรือง อ.นาเยีย – 
บ้านสมสะอาด 
หมู่ที่ 4  ต.เมือง
เดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หนองกระบือ หมู่ที่ 5      
ต.นาเรือง อ.นาเยยี – 
บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 530 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร 

 

4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000  4,290,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100                       
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 383 ~ 

~ 383 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
แก้งยาง หมู่ที่ 6     
ต.นาเรือง อ.นา
เยีย – บ้านป่ายู 
หมู่ที่ 13       
ต.นาเยีย อ.นา
เยีย      จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
แก้งยาง หมู่ที่ 6 ต.นา
เรือง อ.นาเยีย – บ้าน
ป่ายู หมู่ที่ 13  ต.นา
เยีย อ.นาเยีย   จ.
อุบลราชธานี ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 5,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร 

14,320,000 14,320,000 14,320,000 14,320,000  14,320,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100                        
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 384 ~ 

~ 384 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
แก้งยาง หมู่ที่ 6     
ต.นาเรือง อ.นา
เยีย – บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 6    
ต.นาเยีย        
อ.นาเยีย        
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
แก้งยาง หมู่ที่ 6 ต.นา
เรือง อ.นาเยีย – บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 6 ต.นา
เยีย อ.นาเยีย   จ.
อุบลราชธานี ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 2,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร                 

7,150,000 7,150,000 7,150,000 7,150,000 7,150,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100                        
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 385 ~ 

~ 385 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
ทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 
9   ต.นาเรือง 
อ.นาเยีย – บ้าน
โนนจิก หมู่ที่ 
12    ต.นาส่วง 
อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
ทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.
นาเรือง อ.นาเยีย – 
บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 
ต.นาส่วง อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 4,700 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร                        

16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000  16,150,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100                        
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 386 ~ 

~ 386 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
แก้งยาง หมู่ที่ 6     
ต.นาเรือง อ.นา
เยีย – บ้าน
หนองหัวลิง หมู่
ที่ 13    ต.เมือง
เดช  อ.เดชอุดม       
จ.อุบลราชธาน ี

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป – มาได้
สะดวก 
รวดเร็ว มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นแก้ง
ยาง หมู่ที่ 6   ต.นาเรือง 
อ.นาเยีย – บ้านหนอง
หัวลิง หมู่ที่ 13  ต.เมือง
เดช   อ.นาเยีย  จ.
อุบลราชธานี ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร 

 

6,864,000 6,864,000 6,864,000 6,864,000  6,864,000  1. ก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 
100            
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป 
– มาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ทต.นาเรือง 

รวม 8 โครงการ - - 91,698,000 91,698,000 91,698,000 91,698,000   - - - 

                  

แบบ ผ. 02/1 

~ 387 ~ 

~ 387 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 1 
บ้านนาเรือง ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ท าการ 
เกษตรในฤดูแล้ง 

1. ห้วยนางตุ้ม
ตอนบน 
(บริเวณนานาย
ไสว สุธรรม
วิจิตร)        
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 13 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 388 ~ 

~ 388 ~ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ขุดลอกห้วยบักโก๊ก หมู่ 
2 บ้านม่วงค า ต าบล
นาเรือง อ าเภอนาเยยี 
จังหวัดอุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าใน
การเกษตรกรรมนอก
ฤดูกาล 

ขุดลอกห้วยบักโก๊ก 
หมู่ 2 ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี 

- 288,000 288,000 288,000 288,000  ประชาชนพึง
พอใจในการไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 

 

1. เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
และน้ าท่วม 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้นกดุ
น้ าใส หมู่ 2 บ้านม่วง
ค า ต าบล  นาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าใน
การเกษตรกรรมนอก
ฤดูกาล 

กุดน้ าใส หมู่ 2 
ต าบลนาเรือง อ าเภอ
นาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี  

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.
27 จ านวน 1 
แห่ง 2. 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท าเกษตรในฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 389 ~ 

~ 389 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 3 
บ้านหินลาด ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล  

1. ห้วยหิน
ลาดตอนบน 
(บริเวณนานาย
สังเวียน  
อ่อนหวาน)   
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 390 ~ 

~ 390 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 3 
บ้านหินลาด ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธาน ี

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล  

1. ห้วยหิน
ลาดตอนกลาง 
(บริเวณนานาย
วิโรจน์  สามสี)
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 391 ~ 

~ 391 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยหิน
ลาด หมู่ 3 บ้านหินลาด  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล  

1. ห้วยหิน
ลาดตอนกลาง 
(บริเวณนานาย
ล าพูน  วงศ์
ประเทศ)     
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 392 ~ 

~ 392~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ขุดลอกร่องง้ิว หมู่ 4 บ้าน
โนนงาม ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั 
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล 

ขุดลอกร่องง้ิว 
หมู่ 4 ต าบล
นาเรือง อ าเภอ
นาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 
กว้างเฉลี่ย  6  
เมตร  ยาว
เฉลี่ย  3,000  
เมตร ลึกเฉลี่ย 
4 เมตร 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  1. ปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 
72,000  ลบ.ม.
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

1. เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การเพาะปลูก
พืชผลทางการ
เกษตร                       
2. บรรเทาปัญหา
ภัยแล้งและน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 393 ~ 

~ 393~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 4 
บ้านโนนงาม ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล  

1. ร่องขวาง 
(บริเวณนานาย
ที  โพธ์ิขาว)         
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30  

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 

~ 394 ~ 

~ 394 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขุดลอกห้วยไร่ หมู่ 5 บ้าน
หนองกระบือ ต าบล นาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล 

ขุดลอกห้วยไร่ 
หมู่ 5 ต าบล
นาเรือง อ าเภอ
นาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 
กว้างเฉลี่ย  7  
เมตร  ยาว
เฉลี่ย  700  
เมตร ลึกเฉลี่ย 
4 เมตร 

- 400,000 400,000 400,000 400,000  1. ปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 
19,600  ลบ.ม.
๒. ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

1. เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การเพาะปลูก
พืชผลทางการ
เกษตร                     
2. บรรเทาปัญหา
ภัยแล้งและน้ า
ท่วม 

ทต.นาเรือง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 395 ~ 

~ 395 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 6 
บ้านแก้งยาง ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล 

1. ห้วยยาง
ตอนบน (แก้งขี้
ลิง บริเวณนา
นายวิรัตน์  ชุม
นวล)                  
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30   

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 396 ~ 

~ 396 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 6 
บ้านแก้งยาง  ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล 

1. ห้วยยาง
ตอนล่าง (กุด
ปลากระเดดิ
บริเวณนานาย
หนูนิล  
ประกอบแก้ว)
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30   

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
~ 397 ~ 

~ 397 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 6 
บ้านแก้งยาง ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในการ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล 

1. ห้วยเม็ก 
(บริเวณนานาย
สมคิด  
ทะนานค า)   
2. แบบฝาย 
มข.27 ขนาด
สันฝายสูง 
1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 
13 เมตร 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1 ไดฝ้าย มข.27 
จ านวน 1 แห่ง 
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30   

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 398 ~ 

~ 398 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ขุดลอกห้วยนางตุม้ หมู่ 9 
บ้านทุ่งศรีเมือง ต าบลนา
เรือง อ าเภอนาเยยี จังหวัด
อุบลราชธานี  

เพือ่ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตรในฤดู
แล้ง 

1. ห้วยนางตุ้ม
ตอนล่าง (ช่วง
ฝาย มข. นา
นางหนูนิล   
กะริโส ถึง 
สะพาน       
2. ขุดลอกล า
ห้วย ปากกว้าง 
10 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
ลึก 4 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  1 ได้ขดุลอกล า
ห้วย ปากกว้าง 
10 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 
4 เมตร จ านวน 
1 แห่ง                   
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง           
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 399 ~ 

~ 399 ~ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้น (ฝาย
ยาง) หมู่ 2 บ้านม่วงค า (กุด
น้ าใส)  ต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวดั
อุบลราชธานี  

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าใน
การ
เกษตรกรรม
นอกฤดูกาล 

ล าโดมใหญ่   
หมู่ 2 บ้านม่วง
ค า (รายละเอียด
ตามที่ ทต.นา
เรือง ก าหนด) 

- - 600,000 600,000 600,000  1. ฝายยาง 
จ านวน 1 แห่ง     
2. เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตร
เพิ่มขึ้น                       

1. ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรใน
ฤดูแล้ง               
2. ประชาชนมี
รายได้จากการท า
เกษตรในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 14 โครงการ - -      - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
~ 400 ~ 

~ 400 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลัง
กาย ใช้งาน หมู่ 3 
บ้านหินลาด และ 
หมู่ 7 บ้านนาเรือง
น้อย 

 - 200,000 200,000 200,000 200,000  ส านักปลัด 

2 การศึกษา 

 

 

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
ใช้งานที่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 

3 บริหารงานทั่วไป 

 

 

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 3 เครื่อง 
ใช้งานที่ เทศบาล
ต าบลนาเรือง 

- - 45,000 45,000 45,000 ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 401 ~ 

~ 401 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 เครื่อง 
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

80,000 - 90,000 90,000 90,000  กองการศึกษา  

5 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องกรองน้ า 
จ านวน 4 เครื่อง 
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา 

6 สาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 

เครือ่งพ่นหมอก
ควัน จ านวน 5 
เครื่อง ใช้งานที่
เทศบาลต าบล    
นาเรือง 

59,000  59,000 295,000 295,000 295,000 ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 402 ~ 

~ 402 ~ 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

วิทยุสื่อสาร จ านวน 
50 เครื่อง ใช้งานที่
เทศบาลต าบลนา
เรือง 

175,000 - 350,000 350,000 350,000  กองการศึกษา  

8 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

ถังน้ าดับเพลิงแบบ
สะพายหลัง จ านวน 
10 เครื่อง ใช้งานที่
เทศบาลต าบลนา
เรือง 

- - 35,000 35,000 35,000  ส านักปลัด 

9 รักษาความสงบ
ภายใน 

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์อ่ืน กระจกโค้งจราจร 
จ านวน 6 ชุด 

15,000 - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 03 

~ 403 ~ 

~ 403 ~ 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลนาเรือง  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 รักษาความสงบ
ภายใน  

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์อ่ืน ไฟกระพริบจราจร 
จ านวน 5 จุด 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

11 รักษาความสงบ
ภายใน 

หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถพยาบาลกู้ชีพ 
ฉุกเฉิน (กระบะ) 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 404 ~ 

~ 404 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้งานที่เทศบาล
ต าบลนาเรือง 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องกรองน้ าดื่ม 
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้งานที่เทศบาล
ต าบลนาเรือง 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถโดยสารขนาด 
12 ที่นั่ง จ านวน 1 
คัน  

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ส านักปลัด  

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 405 ~ 

~ 405 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์สีชนิด
เลเซอร์ จ านวน 1 
เครื่อง 

40,000 - 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 
เครื่อง 

16,000  16,000 32,000 32,000 32,000  ส านักปลัด  

18 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

- - 2,100 2,100 2,100 ส านักปลัด/
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 406 ~ 

~ 406 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน 

- - 40,800 40,800 40,800 ส านักปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะและ
เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 2 เครื่อง 

16,000 16,000 40,000 40,000 40,000  ส านักปลัด  

21 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 9 เครื่อง 

- 22,500 22,500 22,500 22,500 ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 407 ~ 

~ 407 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ขาวด า
ชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 ส านักปลัด 

23 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บ้าน 
จ านวน 2 หลัง 

- 11,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด  

24 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อน 
จ านวน 3 หลัง 

- - 16,500 16,500 16,500 ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

~ 408 ~ 

~ 408 ~ 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

มัลตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์และ
จอรับภาพชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด 

- - 55,600 55,600 55,600 ส านักปลัด  

 รวม 874,300 3,140,800 4,243,800 4,243,800 4,243,800  

 

     

แบบ ผ. 03 

~ 409 ~ 

~ 409 ~ 


