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                                         ประกาศ เทศบาลต าบลนาจะหลวย
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
 พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันทีผู้่บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

    ดังนั้นเพือ่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพือ่ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
    "เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
    1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ า
เพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

    2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเพือ่เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนสวัสดิการสังคม และ
พัฒนาสุขอนามัยชุมชน
    4. สร้างระบบส่ิงแวดล้อมทีดี่ จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี
    5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
    6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเทีย่ว
    3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
    4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ข้อมูล ณ 07/10/2563
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

19
38,565,400.00 54 50,858,920.00 26 44,404,675.00 55 71,339,060.00 64 88,376,320.00

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการ
ทอ่งเที่ยว 3

160,000.00 3 160,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00

การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
40

31,456,000.00 62 35,244,760.00 70 41,278,872.00 75 38,521,650.00 75 39,328,200.00

การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 13

4,742,600.00 16 4,952,600.00 16 10,854,900.00 16 5,094,900.00 16 5,094,900.00

การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
13

1,795,000.00 14 1,903,000.00 15 1,963,000.00 15 1,963,000.00 15 1,963,000.00
การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

14
2,430,000.00 14 2,430,000.00 16 2,688,500.00 16 2,688,500.00 16 2,688,500.00

รวม
102

79,149,000.00 163 95,549,280.00 150 101,479,947.00 184 119,897,110.00 193 137,740,920.00

ง. กำรวำงแผน
    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงัปญัหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 
3 ป ีต่อไป

    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563 2564 2565
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    จ. การจัดท างบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตัิ

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8 5,766,000.00

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว
5 140,000.00

การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
51 19,572,270.00

การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6 1,798,000.00
การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

11 345,000.00
การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 7 114,000.00

รวม 88 27,735,270.00

     ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติงบประมาณ 
จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 27,735,270 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

1 การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต ถนนวสูิตร โยธาภบิาล 6 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที1่1 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล)

900,000.00 กองช่าง ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที1่1 จาก
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล-ถนนกลางเมือง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,280 ตารางเมตร -สถานที่
ด าเนินการ ถนนวสูิตรโยธาภบิาล6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่
11 จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล-ถนนเถาวถ์วลิย์ -
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในชุมชนกลางเมืองและ
ประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

2. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยาย ไหล่ทาง คสล. ถนนสุ
นัย ณ อุบล ชุมชนหว้ยซันใต้ หมู่ที่ 12
 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล)

722,000.00 กองช่าง ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสุนัย ณ อุบล 
ชุมชนหว้ยซันใต้ หมู่ที1่2 จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล6-สุด
เขตเทศบาล ขนาดกวา้งข้างละ 2 เมตร ยาว 390 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,560 ตารางเมตร -สถานที่ด าเนินการ ถนนสุนัย ณ อุบล
 ชุมชนหว้ยซันใต้ หมู่ที่ 12 จากถนนวสูิตรโยธาภบิาล 6 -
สุดเขตเทศบาล -กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในชุมชน
หว้ยซันใต้และประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

3. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนพลานแก้ว
ข้ามล าหว้ยโลก ชุมชนหว้ยโลก หมู่ที่ 
7 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

1,531,000.00 กองช่าง ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนน พลานแก้วข้ามล า
หว้ยโลก ชุมชนหว้ยโลก หมู่ที่ 7 ขนาด 2 ช่องจราจร กวา้ง
 7 เมตร ยาว 20 เมตร ทางเทา้ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 1.20 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของทอ้งถิ่น แบบ
สะพาน ท.3-04) -สถานที่ด าเนินการ ถนนพลานแก้วทาง
ข้ามล าน้ าหว้ยโลก หมู่ที่ 7 -กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนใน
ชุมชนหว้ยโลกและประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

4. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนน
สุขาภบิาล1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

681,000.00 กองช่าง เพื่อปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชนประชาชน
สามารถเดินทางสัญจร
ไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนสุขาภบิาล1 
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8 จากถนนกิ่งพงษษ์า-ถนนเถาว์
ถวลิย์ ขนาดรางระบายน้ า กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 210 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของทอ้งถิ่น) -
สถานที่ด าเนินการ ถนนสุขาภบิาล1 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่
 8 จากถนนกิ่งพงษษ์า-ถนนเถาวถ์วลิย์ -กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในชุมชนหลักเมืองและประชาชนที่เดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

5. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ถนนวสูิตรโยธาภบิาล5 
ชุมชน ศรีพรหม หมู่ที่ 10 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

911,000.00 กองช่าง ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
 ถนนวสูิตรโยธาภบิาล5 ชุมชน ศรีพรหม หมู่ที่10 จาก
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล-ถนนวเิศษโกสินทร์ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,320 ตารางเมตร -สถานที่ด าเนินการ ถนน
วสูิตรโยธาภบิาล 5 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่10 จากถนน
วสูิตรโยธาภบิาล-ถนนวเิศษโกสินทร์ -กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในชุมชนศรีพรหมและประชาชนที่เดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์

6. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั
 ถนนเถาวถ์วลิย์เชื่อมต่อถนน
สุขาภบิาล1 ชุมชนหว้ยซันเหนือ หมู่ที่
 13 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

751,000.00 กองช่าง เพื่อปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชนประชาชน
สามารถเดินทางสัญจร
ไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั ถนนเถาว์
ถวลิย์เชื่อมต่อถนนสุขาภบิาล1 ชุมชนหว้ยซันเหนือ หมู่ที่
13 จากทางหลวง2248(ถนนเถาวถ์วลิย)์-ทอ่หลอดเหล่ียม 
(ถนนสุขาภบิาล1 บา้นนายมี พวงจ าปา) ขนาดทอ่ระบาย
น้ า ø 0.60x1.00 เมตร ยาว 380 เมตร -สถานที่
ด าเนินการ ถนนเถาวถ์วลิย์เชื่อมต่อถนนสุขาภบิาล1 
ชุมชนหว้ยซันเหนือ หมู่ที1่3 จากทางหลวง2248(ถนน
เถาวถ์วลิย)์ -ทอ่หลอดเหล่ียม (ถนนสุขาภบิาล1 บา้นนาย
มี พวงจ าปา)
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

7. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงสวน สาธารณะเฉลิม พระ
เกียรติ (สวนสวรรค์) (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

200,000.00 กองช่าง 1.เพื่อปรับปรุง
สวนสาธารณะ 2.เพื่อ
พฒันาส่ิงแวดล้อมให้
สะอาดสวยงาม 3. เพื่อให้
ประชาชนได้มีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรม
พกัผ่อนหย่อนใจ และ
ออกก าลังกาย

ผลผลิต ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวน
สวรรค์) บา้นกลางเมือง หมู่ที่ 11 -สถานที่ด าเนินการ 
สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ (สวนสวรรค์) บา้นกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 -กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้ใช้ประโยชน์

8 การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

จ้างส ารวจและออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

70,000.00 กองช่าง เพื่อจ้างส ารวจและ
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน

-ผลผลิต 1. จ้างส ารวจและออกแบบ โคร้างสร้างพื้นฐาน 
เช่น ถนน อาคาร คลองระบายน้ า สะพาน ฯลฯ 2.ค่า
วศิวกรรับรอง -สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและประชาชนทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์

9. การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ การลงทนุ
 และการทอ่งเที่ยว

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและ จากแผนชุมชน
ของชุมชนหว้ยซันใต้)

30,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและฝึกอบรม
ใหค้วามรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
 2540

- ผลผลิต จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ใหแ้ก่ประชาชนจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 50 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ หอ้งประชุม
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด - กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า
 และประชาชนที่สนใจ
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

10. การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ การลงทนุ
 และการท่่องเที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพเล้ียงกบ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนหว้ยโลก ชุมชนหลัก
เมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหว้ยซัน
ใต้ ชุมชนหว้ยเหนือ ชุมชนศรีพรหม

20,000.00 ส านักปลัดเทศบาล นชุมชน1. เพื่อพฒันา
ศักยภาพเกษตรกรใหม้ี
ความรู้ในการเพาะเล้ียง
กบ 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเล้ียงกบใหค้นใน
ชุมชน 3. เพื่อสร้างรายได้
ใหก้ับครอบครัว เกษตรกร

- ผลผลิต 1. ฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ เล้ียงกบ 1.กิจกรรม
ฝึกอบรมใหค้วามรู้การเล้ียงกบ 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ
 ผู้ผ่านการอบรม ส าหรับประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 20 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ หอ้ง
ประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวยและตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดใหศึ้กษาดูงาน

11. การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ การลงทนุ
 และการท่่องเที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพการเพาะเหด็และ
ศึกษาดูงาน (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
ของ ชุมชนหว้ยโลก ชุมชนหลักเมือง 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหว้ยซันใต้ 
ชุมชนหว้ยเหนือ ชุมชนศรีพรหม

30,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ
เกษตรกรใหม้ีความรู้ใน
การเพาะเหด็ 2. เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เหด็ใหค้นในชุมชน 3. 
เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว เกษตรกรใน
ชุมชน

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้การเพาะเหด็และ
ศึกษาดูงาน 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม 
ส าหรับประชาชน และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 20
 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ หอ้งประชุมเทศบาลต าบล 
นาจะหลวยและตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดใหศึ้กษาดูงาน กลุ่มเปา้หมาย เกษตรกร และ
ประชาชนที่สนใจ จ านวน 70 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

12 การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ การลงทนุ
 และการท่่องเที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพ การท าขนมไทย (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนหว้ยโลก ชุมชน
หลักเมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
หว้ยซันใต้ ชุมชนหว้ยเหนือ ชุมชนศรี
พรหม

40,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมใหม้ีความรู้
ในการท าขนมไทย 2. 
เพื่อส่งเสริมอาชีพการท า
ขนมไทยใหค้นในชุมชน 3.
 เพื่อพฒันาศักยภาพใหค้น
ในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้ใหก้ับครอบครัว

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้การท าขนมไทย 2.
กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม สถานที่
ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ จ านวน 50
 คน

13 การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ การลงทนุ
 และการท่่องเที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพการท าบรรจุภณัฑ์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของ ชุมชนหว้ยโลก 
ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้ ชุมชนหว้ยเหนือ 
ชุมชนศรีพรหม

20,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมใหม้ีความรู้
ในการท าบรรจุภณัฑ์จาก
ผ้าพื้นเมือง 2.. เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพการทอ่ผ้า
พื้นเมือง 3. เพื่อพฒันา
ศักยภาพใหค้นในชุมชน
สามารถประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้ใหก้ับ
ครอบครัว

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมใหม้ีความรู้ในการท าบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ สินค้าชุมชน 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่าน
การอบรม สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มสตรี และ
ประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

14 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

60,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนมี ส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น มีความรัก
ความสามัคคีปรองดองใน
หมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกวา่ 300 
คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอ นาจะ
หลวย หอประชุมที่วา่การอ าเภอนาจะหลวยหรือสถานที่
เหมาะสมตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ ในเขตอ าเภอ

15. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานวนัแม่แหง่ชาติ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

70,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนมี ส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น มีความรัก
ความสามัคคีปรองดองใน
หมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกวา่ 300 
คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอ นาจะ
หลวย หอประชุมที่วา่การอ าเภอนาจะหลวยหรือสถานที่
เหมาะสมตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ ในเขตอ าเภอ นาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

16. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานพระราชพธิวีนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพศิร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

100,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช 2. เพื่อใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า

-ผลผลิต จัดงานพระราชพธิวีนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพศิร ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน :ป ี- สถานที่
ด าเนินการ ก าหนดตามความเหมาะสมภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย

17. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

100,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อถวายเปน็พระราช
กุศลเนื่องใน วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 2.
เพื่อใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง

- ผลผลิต จัดกิจกรรม วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสิน ทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ส าหรับประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน :ป ี- สถานที่
ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
 และประชาชนทั่วไปแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

18. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้
จุฬาโลกมหาราชและวนัที่ระลึกถึง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

0 ส านักปลัดเทศบาล เยาวชน และประชาชน
ในทอ้งถิ่นเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในในกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
เยาวชน และประชาชน
ในทอ้งถิ่นเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในในกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมการท าบญุตักบาตร เพื่ออุทศิถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช 2.พธิี
วางพวงมาลา 3.จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถานที่
ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทกุหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบล
 นาจะหลวย จ านวน 500 คน

19 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัฉัตรมงคล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า
ประชาชนทกุหมู่เหล่า
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสิ

ผลผลิต 1.ประดับธงชาติตามอาคารและสถานที่ราชการ 
2.ท าบญุตักบาตร ประกอบพธิทีางศาสนา เพื่อถวายเปน็
พระราชกุศล 3.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย 
สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทกุหมู่เหล่าในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 500 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

20 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัปยิมหาราช (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า
ประชาชนทกุหมู่เหล่า ได้
ร่วมพธิบี าเพญ็กุศลเนื่อง
ในวนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 2.
เพื่อใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า
ประชาชนทกุหมู่เหล่าได้
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 3.
เพื่อใหข้้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า
ประชาชนทกุหมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมท าบญุตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราช
กุศล 2. พธิวีางพวงมาลาและถวายบงัคม 3.พธิจีุดเทยีน
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนทกุหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

21 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระบรมราชินี(ในรัชกาลที่
 10) (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล )

100,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อใหป้ระชาชนทกุได้
เฉลิมพระเกียรติในวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี 2. เพื่อให้
ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 3. เพื่อ
ปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชน 
และประชาชนในทอ้งถิ่น
เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมท าบญุตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราช
กุศล 2. พธิลีงนามถวายพระพร 3.พธิถีวายเคร่ืองราช
สักการะและจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล สถานที่
ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทกุหมู่เหล่าในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 500 คน



16

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

22 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัทอ้งถิ่นไทย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

38,600.00 ส านักปลัดเทศบาล . เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการพนักงาน
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและประชาชน
ทั่วไปน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธคุิณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ ๕ ในวนัทอ้งถิ่น
ประจ าปไีด้แสดงออกถึง
การเทดิทนูสถาบนัส าคัญ 
ของชาติ 3. เพื่อเปน็การ
สร้างความสามัคคี และ
สร้างขวญัก าลังใจ แก่
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

1. ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ข้าราชการ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและประชาชนทั่วไป 
มีความสามัคคี มีขวญัก าลังใจ และได้ร าลึกใน พระมหา
กรุณาธคุิณแหง่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 -สถานที่ด าเนินการ ในพื้นที่
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือในพื้นที่ที่อ าเภอจังหวดั
ก าหนด
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

23 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ธรรมะพฒันาจิตใจสานสายใยชุมชน 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลและจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนกลางเมือง)

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อพฒันาจิตใจพนักงาน
เทศบาลและประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย

- ผลผลิต จัดกิจกรรมพฒันาจิตใจพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกวา่ 50คน:ป ี- 
สถานที่ด าเนินการ วดัปา่โนนนิเวศน์หรือตาม ที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดเปน็สถานที่เหมาะสมจัดกิจกรรม
 - กลุ่มเปา้หมาย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย และผู้มีส่วน
ร่วม

24. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้งภยัหนาว 
จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปที่
ประสบภยัทกุกลุ่มมี ผ้า
หม่ กันหนาว

- ผลผลิต ช่วยเหลือผู้ประสบภยัสาธารณะส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่ประสบภยัทกุกลุ่มจ านวนไม่น้อยกวา่ 
150 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ หอ้งประชุมเทศบาลต าบล
 นาจะหลวยหรือศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชน - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทั่วไปที่ประสบภยั ทกุกลุ่มในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย

25. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

อาหารกลางวนั โรงเรียน (ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็ก) (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

769,300.00 กองการศึกษา เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่
มีคุณภาพ เพยีงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหมจ านวนไม่น้อยกวา่ 200 คน:ป ี( ป ีพ.ศ. 
2562 มีเด็กเล็ก จ านวน 170 คน x 20 บาท x 245 วนั) -
 สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม - 
กลุ่มเปา้หมาย เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม
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26. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(ศพด.)

190,970.00 กองการศึกษา 1.เพื่อใหศู้นย์ พฒันาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล ต าบล
 นาจะหลวย มีมาตรฐาน
และคุณภาพ 2. เพื่อให้
ศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก
บริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบาย

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.) อายุ 3-5 ป ี
(ไม่น้อยกวา่ 200 คน) 1.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 
บาท/ป ี2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท/ป ี4.ค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

27 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย (รายหวั) (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล

278,800.00 กองการศึกษา 1.เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย มีมาตรฐาน
และคุณภาพ 2. เพื่อให้
ศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก
บริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ
 ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
ไม่น้อยกวา่ 200 คน:ป ี-สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย -กลุ่มเปา้หมาย เด็ก
เล็กศูนย์พฒันา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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28 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

อาหารเสริม (นม)โรงเรียน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
และจากแผนชุมชนของชุมชน หว้ยซัน
ใต้)

2,014,500.00 กองการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพ เพยีงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารเสริม (นม) (ป ีพ.ศ.2560 คาดวา่มี
เด็กเล็กและนักเรียนรวม 1,015 คน) ส าหรับโรงเรียนนา
จะหลวย (กรป.กลาง)อุปถัมภ ์786x 8 บาท x 260 วนั 
เปน็เงิน 1634,880 บาท,ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในศรีพรหม 170 คนx 8 บาท x 280 วนั เปน็เงิน 
380,800บาทและเด็กจ านวนไม่น้อยกวา่ 1,024 คน:ป ี
ได้รับบริการ

29. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดกิจกรรม วนัเด็กแหง่ชาติ 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล)

122,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยมี
ความสุข สนุกสนานกล้า
แสดงออกมีความรักและมี
วามสัมพนัธท์ี่ดีของเด็ก
กับกลุ่มเพื่อน ครอบครัว 
และชุมชน

- ผลผลิตเด็กและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวนัเด็ก 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 250 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ สนาม
กีฬาหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย (หลังเก่า) 
และสนามกีฬาหน้าที่วา่การอ าเภอนาจะหลวยหรือสถานที่
 ที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด ตามความเหมาะสม
 - กลุ่มเปา้หมาย เด็กในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
ประชาชนผู้สนใจ และผู้มีส่วนร่วม ร่วมกิจกรรม

30. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดซ้ือวสัดุการศึกษา 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

15,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีการ
พฒันาตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม และ
สติปญัญา

- ผลผลิตจัดซ้ือวสัดุการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 200 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม - กลุ่มเปา้หมาย เด็กเล็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ ในวดัศรีพรหม
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31. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดกิจกรรมเสริมทกัษะทางวชิาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

10,000.00 กองการศึกษา 1. เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย มีความเปน็
เลิศทางทกัษะวชิาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั อย่าง
สมดุลและเต็มตาม
ศักยภาพทกุด้าน

ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีความ
เปน็เลิศทางทกัษะวชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั อย่างสมดุล
และเต็มตามศักยภาพทกุด้าน จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 
คน:ป ีสถานที่ด าเนินการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
กลุ่มเปา้หมาย เด็กปฐมวยัจากศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด

32 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็กปฐมวยั 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

100,000.00 กองการศึกษา 1. เพื่อใหเ้ด็กได้มีโอกาส
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
และรับประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง 2. เพื่อให้
เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตาม
จินตนาการ สนุกสนาน
และผ่อนคลาย

-ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้มี
โอกาสเรียนรู้นอกสถานศึกษา และรับประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริงจ านวน 100 คน:ป ี-สถานที่ด าเนินการ 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา -กลุ่มเปา้หมาย เด็กปฐมวยั
และผู้ปกครองจากศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
 นาจะหลวย
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33. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการอาหาร กลางวนั (อุดหนุน
โรงเรียน นาจะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์ (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

3,304,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่
มีคุณภาพ เพยีงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)์จ านวนไม่น้อยกวา่ 700 
คน:ป ี(คาดวา่ป ีพ.ศ. 2561 มีนักเรียนจ านวน 786คน x 
20 บาท x 200 วนั) - สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)์ - กลุ่มเปา้หมาย นักเรียน
โรงเรียน นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์

34. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ปอ้งกันโรคไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

80,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพื่อเปน็การควบคุม
และลดปริมาณความชุก
ชุมของยุงลายซ่ึงเปน็
พาหนะน าโรคไข้เลือดออก

- ผลผลิต 1. จัดซ้ือน้ ายาเคมีฉีดพน่หมอกควนัเพื่อปอ้งกัน
ไข้เลือดออก 2.จัดซ้ือทรายอะเบตส าหรับใช้ปอ้งกันเชื้อ
ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 3.จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเติม
เคร่ืองพน่หมอกควนั - สถานที่ด าเนินการ ชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

35. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ฝึกอบรม ผู้ประกอบ การ ร้านค้า
ร้านอาหารสดร้านอาหาร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล)

0 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมสาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภบิาล กลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุข
ผู้ประกอบการค้า จ านวนปลีะ 30คน 2.ฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้/อบรม กลุ่มเส่ียง ในการปอ้งกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่ออื่น ๆ จ านวนปลีะ 20คน 3.ฝึกอบรมกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนจ านวนปลีะ 50 คน รวมจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 3 กลุ่ม:100 คน:ปี
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36. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

การปอ้งกัน โรคพษิ สุนัขบา้ (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนหว้ยซันเหนือ 
ชุมชนหว้ยโลก ชุมชนหลักเมือง 1,
หลักเมือง 2)

65,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพื่อใหสุ้นัขและแมว ใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย ได้รับบริการฉีด
วคัซีน ฉีดยาคุมก าเนิด 2.
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ใหก้ับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 ใหม้ีพฤติกรรมเล้ียงดู
สัตวท์ี่ถูกต้อง

- ผลผลิต จัดกิจกรรมการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยครบทั้ง 7 ชุมชน:ป(ีป ีพ.ศ.2559
 มีสุนัขในเขตเทศบาล 1,442 ตัว แมว 119ตัว) - สถานที่
ด าเนินการส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน - กลุ่มเปา้หมายสุนัข และแมว
 ในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

37. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

การปอ้งกันโรคระบาด ในสัตว ์(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

0 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพื่อใหสั้ตวป์กีที่มี ได้รับ
บริการฉีดวคัซีน 2.เพื่อ
สร้างความเข้าใจใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย ใหม้ี
พฤติกรรมเล้ียงดูสัตว ์ที่
ถูกต้อง

- ผลผลิต จัดกิจกรรมปอ้งกันโรคระบาดในสัตวใ์นเขต
เทศบาลจ านวน ปลีะ 1 คร้ัง - สถานที่ด าเนินการ ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย สัตวท์กุ
ชนิดในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

38. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่
ติดต่อ (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

175,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อใช้ปอ้งกันเชื้อโรคที่
ติดต่อ เช่น เชื้อไข้หวดันก
และเชื้อโรคอื่น ๆ

- ผลผลิต จัดซ้ือน้ ายาเคมีปอ้งกันเชื้อโรคที่ติดต่อ เช่น เชื้อ
ไข้หวดันกและ เชื้อโรคอื่น ๆ - สถานที่ด าเนินการ ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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39 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดกิจกรรม วนัผู้สูงอายุ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

100,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหผู้้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล นาจะ
หลวยได้ร่วมกิจกรรมมี
ความสุข สนุกสนาน

- ผลผลิต จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุจ านวน ไม่น้อยกวา่ 800
 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ สนามหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) หรือตามที่เทศบาลต าบล นา
จะหลวยก าหนด - กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

40. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

30,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาส ได้รับ
การช่วยเหลือ

- ผลผลิต สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 2 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ ตามที่อยู่อาศัย
ของผู้ด้อยโอกาสหรือส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
 หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเปา้หมายผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

41. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจหลวย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล นา
จะหลวยในกรณีเกิดสา
ธารณภยัหรอภยัพบิติั
ฉุกเฉิน,ด้านคุณภาพชีวติ
,ด้านการปอ้งกันควบคุม
เมื่อเกิดโรคติดต่อ

- ผลผลิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จ านวน 14 ศูนย์ - สถานที่ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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42. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานประเพณี ลอยกระทง (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และ จาก
แผนชุมชนของชุมชน ศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหว้ยซันใต้ 
ชุมชนหว้ยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2)

200,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มีความ
ซาบซ้ึง ตระหนักใน
ความส าคัญและเหน็
คุณค่าประเพณีวฒันธรรม
ไทยในวนัลอยกระทง

- ผลผลิตจัดงานประเพณี ลอยกระทง ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ป ี- สถานที่
ด าเนินการ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าหว้ยซัน หมู่ที1่2 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเปา้หมาย
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวสิาหกิจ ในเขตอ าเภอ นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม

43. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนหว้ยโลก ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนหว้ยซันใต้ ชุมชนหลัก
เมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

200,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ในการอนุรักษ ์
สืบสานประเพณีสงกรานต์
 และมีความรักความ
สามัคคีเปน็น้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน

- ผลผลิตจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ป ี- สถานที่
ด าเนินการ สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย (หลังเก่า) และบริเวณศาลหลักเมืองอ าเภอ นาจะ
หลวย หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวสิาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอนาจะหลวย
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44. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานประเพณี บญุบั้งไฟประจ าป ี
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล และจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนหลักเมือง1 ชุมนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหว้ยซันใต้)

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

การศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อใหป้ระชาชน มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ในการ
อนุรักษ ์สืบสานงาน
ประเพณี บญุบั้งไฟ
ประจ าปี

- ผลผลิตจัดงานประเพณี บญุบั้งไฟประจ าป ีส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกวา่ 500คน:ป ี- 
สถานที่ด าเนินการ สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) และบริเวณที่ดินเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดใหเ้ปน็สถานที่เหมาะสมจัดกิจกรรม - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม

45. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานประเพณี วนัเข้าพรรษา (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหว้ยซันใต้)

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหป้ระชาชน มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ในการ
อนุรักษ ์สืบสานประเพณี
อันดีงามและสร้างพลัง
ความสมัครสมานสามัคคี
ปรองดองใน หมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมในวนัเข้าพรรษา ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน :ป ี- สถานที่
ด าเนินการ วดัศรีพรหม หมู่ที่ 10 และ วดัทองมา หมู่ที่ 12
 หรือตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม
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46. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

การจัดท าต้นเทยีนพรรษา ส่งเสริม
ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา จังหวดั
อุบลราชธานี (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

360,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหป้ระชาชน มีส่วน
ร่วมงานแหเ่ทยีนพรรษา
ประจ าปใีนระดับจังหวดั
กับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และร่วมอนุรักษ ์
สืบสานประเพณีจัดท าต้น
เทยีนพรรษาเปน็พทุธบชูา

- ผลผลิตจัดท าต้นเทยีนพรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแหเ่ทยีน
พรรษาประจ าปขีองจังหวดัอุบลราชธานี และจ านวน
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 500 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ จัดท าและ
ประดับตกแต่งต้นเทยีนพรรษา ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด และเข้าร่วมงานบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองจังหวดั
อุบลราชธานี

47. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดงานประเพณี วนัออกพรรษา (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนหว้ยซันใต้)

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหป้ระชาชน มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ในการ
อนุรักษ ์สืบสานประเพณี
อันดีงามและสร้างพลัง
ความ สมัครสมานสามัคคี
ปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมในวนัออกพรรษา ส าหรับประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ป ี- สถานที่
ด าเนินการ จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณข้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร
หน้าโรงเรียนนาจะหลวย ไปตามถนนทางหลวงชนบท 
4029 ถนนทางหลวง 2248 ?บริเวณศาลเจ้าพอ่หลักเมือง
เทศบาลต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม

48. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สวดมนต์ข้ามป ี(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน 
ของชุมชน หว้ยซันใต้)

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหป้ระชาชนมี ส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ในการ
อนุรักษ ์สืบสานประเพณี
วนัขึ้นปใีหม่

- ผลผลิต สวดมนต์ข้ามปแีละท าบญุบาตรเนื่องในโอกาส
วนัขึ้นปใีหม่ ส าหรับประชาชนและ ผู้มีส่วนร่วม จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 500 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบล นาจะหลวย และบริเวณศาลหลักเมือง
อ าเภอ นาจะหลวย หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด
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49. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดการแข่งขัน กีฬาภจูองคัพ ต้านยา
เสพติด (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนหว้ยซันเหนือ ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนหว้ยโลก)

67,500.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีเปน็น้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของประชาชน

- ผลผลิต จัดการแข่งขันกีฬาภจูองคัพต้านยาเสพติดมี
ประชาชนสนใจส่งทมีเข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อยกวา่ 20 
ทมี:ป ี- สถานที่ด าเนินการสนามหน้าที่วา่การอ าเภอ นา
จะหลวย และสนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย (หลังเก่า)หรือตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวย
ก าหนดเปน็พื้นที่แข่งขัน - กลุ่มเปา้หมายเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยประชาชนที่สนใจและ ผู้มีส่วน
ร่วม

50. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

หอ้งเรียนวยัเก๋า วยัทนี วยัละอ่อน 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 กองการศึกษา 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 2. เพื่อใหเ้ด็ก
และเยาวชนมีกิจกรรม
พื้นที่สร้างสรรค์และเกิด
การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน

เชิงปริมาณ 1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย จ านวน 100 คน เชิงคุณภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใหม้ีความรู้ทกัษะในการจัดกิจกรรมพฒันา
เด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
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51 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

To Be Number One 10,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยมีพื้นที่ ในการ
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ และมีศูนย์ให้
ความช่วยเหลือด้านเด็ก
และเยาวชน

เชิงปริมาณ 1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย จ านวน 100 คน เชิงคุณภาพ 2.เพื่อพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใหม้ีความรู้ทกัษะในการจัดกิจกรรมพฒันา
เด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

52 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 200,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรม ตามประเพณี 
ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี

- ผลผลิต จ านวนประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรม ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกวา่ 500 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย หน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวสิาหกิจ อปท.ในเขตอ าเภอ นาจะ
หลวย
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53. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย(ุเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

7,514,400.00 กองการศึกษา เพื่อใหผู้้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยกวา่ 
800 คน:ปผู้ีสูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ป ีพ.ศ. 
2561 จ านวน 924 คน (ป ีพ.ศ.2559 มีผู้สูงอายุที่ขอรับ
เบี้ยยังชีพ จ านวน 857 คน) - สถานที่ด าเนินการส านักงาน
เทศบาล ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเปน็จุดรับเบี้ยยังชีพ - 
กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

54. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สวสัดิการเบี้ย ยังชีพผู้พกิาร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล)

2,371,200.00 กองการศึกษา เพื่อใหผู้้พกิารในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พกิารจ านวนไม่น้อยกวา่ 
120 คน:ปจี านวนผู้พกิารที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ที่จะได้รับ ปี
 พ.ศ. 2561 จ านวน 210 คน (ป ีพ.ศ.2560 มีผู้พกิารที่
ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 184 คน) - สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน 
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเปน็จุดรับ
เบี้ยยังชีพ
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55. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

สวสัดิการผู้ปว่ยเอดส์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล)

156,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหผู้้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์จ านวน ไม่น้อยกวา่
 30 คน:ปจี านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ (ป ีพ.ศ.
2561 มีผู้ปว่ยเอดส์จ านวน 21 คน) - สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน 
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเปน็จุดรับ
เบี้ยยังชีพ - กลุ่มเปา้หมาย ผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

56. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

อุดหนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

180,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
บริการถ้วนหน้า

- ผลผลิต จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการไม่
น้อยกวา่ 7,000 คน:ป(ีป ีพ.ศ.2561 ประชากรในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 7,378 คน) - สถานที่
ด าเนินการ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือ
สถานที่ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม

57. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหว้ยโลก หมูที่
 7 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 7 ชุมชน 
ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุใน
ชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3.
 โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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58. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

จัดพธิรัีบพระราชทาน พระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินี

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อน้อมส านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณอันหา
ที่สุดมิได้ และเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เนื่องใน
โอกาส พระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก พทุธศักราช 
๒๕๖๒ 2.เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์ที่
ทรงมีคุณูปการต่อ
ประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทย

ผู้เข้าร่ามงาน จ านวน 100 คน

59 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง 1 
หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออกในชุมชน
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60 การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่
 10(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นศรีพรหม 
ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุใน
ชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3.
 โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

61. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บา้นกลางเมือง หมู่ที่
 11(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง 
ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุใน
ชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3.
 โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

62. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหว้ยซันใต้ หมู่
ที่ 12 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหว้ยซันใต้ 
ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุใน
ชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3.
 โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

63. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหว้ยซันเหนือ 
หมูที่ 13(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหว้ยซันเหนือ 
ชุมชน ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ในชุมชน 3. โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

64. การพฒันาด้าน
คุณภาพชีวติ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมื่อง 2 
หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง 2 
ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุใน
ชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3.
 โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

65. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

บริหารจัดการขยะในครัวเรือน (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

0 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหป้ระชาชนรู้วธิี
ก าจัดขยะอย่างถูกวธิ ี
ตามหลัก 3 R (Reduce 
Reuse Recycle)

- ผลผลิต จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ 
ส าหรับประชาชน 30 คน: คร้ัง: ป ี- สถานที่ด าเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
 นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

66. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ าหว้ยซัน (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน
 ชุมชนหว้ยซันใต้)

50,000.00 กองช่าง เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์อ่าง
เก็บน้ าหว้ยซันใหส้วยงาม
ชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า ไม่
น้อยกวา่:50 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ อ่างเก็บน้ าหว้ย
ซัน - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม

67. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ าหว้ยโลก (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน
 ชุมชนศรีพรหม)

50,000.00 กองช่าง เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์อ่าง
เก็บน้ าหว้ยโลกให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ าใน
พื้นที่ จ านวน ไม่น้อยกวา่ 50 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ 
อ่างเก็บน้ าหว้ยโลก กลุ่มเปา้หมาย ประชาชน และผู้มีส่วน
ร่วม

68. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

ปรับภมูิทศัน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพนัปหีลวง (วนัแม่
แหง่ชาติ) (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม)

200,000.00 กองช่าง เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
ภายในเขตเทศบาลให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 7 
ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกวา่ 50 คน :ป ี- 
สถานที่ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย หรือพื้นที่ตามที่ชุมชนและ
เทศบาลก าหนดร่วมกัน - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

69. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

70,000.00 กองช่าง เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
ภายในเขตเทศบาลให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในเขตเทศบาลต าบล นา
จะหลวย - สถานที่ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ภายใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย หรือพื้นที่ตามที่ชุมชนและ
เทศบาลก าหนดร่วมกัน - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

70 การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูล (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

1,398,000.00 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1.จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ
 2.จ้างเหมาบริการเก็บ
ขยะ 3.จัดหาถังขยะ 4.
การจัดการขยะ

- ผลผลิต 1. ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ 2. ค่าจ่างเหมาบริการ 
เก็บขยะ 3. ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ 4. ค่าจัดซ้ือถังขยะ - 
สถานที่ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
หรือนอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย -กลุ่มเปา้หมาย 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับบริการ
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ประสงค์

71. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

ฝึกอบรม ?เรียนรู้ประชาธปิไตยใส่ใจ
การเลือกต้ัง? (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

30,000.00 ส านักปลัดเทศบาล .ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบอบการเมือง
การปกครอง 2.ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบระชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุข 3.ประชาชนรู้จัก
เลือกตัวแทนเข้าท างานที่
มีความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง 4.ประชาชนมี
ความเข้าใจวธิกีาร
ลงคะแนนเลือกต้ัง

- ผลผลิต หน่วยงานสามารถปฏบิติังานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นอย่างมีประสิทธภิาพ มีประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วม ไม่น้อยกวา่ 80 คน - สถานที่ด าเนินการ หอ้งประชุม
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือ ตามที่เทศบาลก าหนด - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

72. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

จัดกิจกรรมตามโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
ในการปกปอ้งสถาบนัหลัก ชาติ 
ศาสนาพระมหากษตัริย์ (นโยบาย
กระทรวงมหาด ไทย)

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหอ้งค์กรภาค
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การจัดท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่อง ในการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนั
พระมหากษตัริย์ท าใหเ้กิด
ความรัก ความสามัคคี
ปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจัดท าโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 กิจกรรม:100คน:ป ี- สถานที่
ด าเนินการ หอ้งประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือ
สถานที่ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
 นาจะหลวย
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ประสงค์

73. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

ฝึกอบรมกฎหมายวธิปีฏบิติัราชการ
ทางปกครอง และ เสริมสร้างธรรมาภิ
บาล(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เจ้าหน้าที่และพนักงาน
เทศบาลฯ มีความรู้ความ
เข้าใจตาม พรบ.วธิปีฏบิติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2533 2.เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย น า
หลัก ธรรมาภบิาล มาใช้
ในการบริหารงานใน
หน่วยงาน

-ผลผลิต เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 50 คน -
สถานที่ด าเนินการหอ้งประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลก าหนด -กลุ่มเปา้หมาย เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

74. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

จัดงานวนัเทศบาล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อใหม้ีกิจกรรมร าลึก
ถึงวนัจัดต้ังเทศบาลและ
ประชาชนผู้มีส่วนร่วม
ได้มารับทราบผลการ
ด าเนินกิจการของเทศบาล
 2.เพื่อใหพ้นักงานได้
แลกเปล่ียนองค์ความรู้
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏบิติัหน้าที่รองรับการ
บริการประชาชน

- ผลผลิต จัดกิจกรรมงาน วนัเทศบาล ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 คน:ปี
 - สถานที่ด าเนินการ หอ้งประชุมเทศบาลหรือตามที่
เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเปา้หมาย คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม
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75. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเสีย
ภาษทีกุประเภทใหก้ับผู้ประกอบการ 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชน มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เสียภาษี

- ผลผลิต ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ไม่
น้อยกวา่ 200 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ หอ้งประชุม
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือตามที่ก าหนดให้
เปน็สถานที่ฝึกอบรม - กลุ่มเปา้หมาย ผู้ประกอบการ 
ประชาชนที่สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนร่วม

76. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

อบรมเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บ
ภาษขีองเทศบาล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจัดเก็บภาษทีกุ
ประเภทของเทศบาลให้
สามารถจัดเก็บภาษไีด้
ตามเปา้หมาย

- ผลผลิต ผู้ประกอบการผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 คน:ป ี- สถานที่ด าเนินการ หอ้ง
ประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือตามที่
ก าหนดใหเ้ปน็สถานที่ด าเนินการ - กลุ่มเปา้หมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนร่วม

77. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

ปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษ ี(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

45,000.00 กองคลัง เพื่อพฒันาระบบแผนที่
ภาษ ีใหส้ะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ ีจ านวน 1 คร้ัง:ป ี- 
สถานที่ด าเนินการ ภายในเขตบริการของเทศบาลต าบล
นาจะหลวยจ านวน 7 ชุมชน - กลุ่มเปา้หมาย ครัวเรือน
หรือพื้นที่ที่อยู่ในเขตการจัดเก็บภาษใีนเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย
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78. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

อบรมเพื่อปรับปรุงระบบบญัชีด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์ (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 กองคลัง เพื่อปรับปรุงระบบบญัชี
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ให้
สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบบญัชีด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 คร้ัง:ป ี- สถานที่ด าเนินการ กองคลัง ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย ระบบบญัชี
กองคลัง /ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาล

79. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

ประชุมเชิงปฏบิติัการ การจัดท า 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1. เพื่อใหค้วามรู้ในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
ในการจัดท าแผนพฒันา
โครงการที่เปน็การบริการ
สาธารณะ 2.เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของ
ภาคีการพฒันาต่าง ๆ ให้
เข้าใจอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล 3.
เพื่อการประชุมเชิงปฏบิติั
การบรูณาการแผนทกุ
ระดับ ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

- ผลผลิต 1.ประชุมเชิงปฏบิติัการ การจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น ระดับชุมชน 2.ประชุมเชิงปฏบิติัการ การจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นระดับชุมชนต าบล โดยประชาชนและผู้
มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการ จ านวนไม่น้อย
กวา่ 200 คน : 1 คร้ัง : ป ี- สถานที่ด าเนินการ - ศาลา
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น - หอ้งประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือ ตามที่เทศบาลก าหนด - กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน และ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาและคณะอนุกรรมการแผนพฒันา 
และผู้มีส่วนร่วม
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80. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
(สถานที่กลาง) อ าเภอ นาจะหลวย 
จังหวดัอุบลราชธานี

30,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหม้ีศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซ่ึง
เปน็สถานที่กลาง ท า
หน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลปญัหาความ
ต้องการของประชาชน
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์กฎหมาย 
ระเบยีบ หนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอกดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า 
หลักเกณฑ์และวธิการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ

- ผลผลิต เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง) อ าเภอ 
นาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี จ านวน 1 แหง่ : ป ี- 
สถานที่ด าเนินการ อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจัดจ้างต้ังอยู่หอ้งประชุมทอ้งถิ่น อ าเภอนาจะ
หลวย บริเวณหน้าที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย จังหวดั
อุบลราชธานี - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตอ าเภอนา
จะหลวย
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81. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

ประกวดค าขวญัต่อต้านการทจุริต 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล )

10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เปน็การสร้างจิตส านึกแก่
เด็กและเยาวชนในการ
ต่อต้านการทจุริตคอรัปชั่น

ผลผลิต จัดประกวดค าขวญัต่อต้านการทจุริต จ านวน 6 
รางวลั:ป:ีคร้ัง - สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด - เปา้หมาย เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

82 การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปใีหม่ 7 วนัอันตราย 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล)

54,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อบริการประชาชนและ
ลดอุบติัเหตุบนทางถนน
ช่วงเทศกาลปใีหม่

- ผลผลิต ต้ังจุดตรวจรองจ านวน3 จุด:ป(ีป ีพ.ศ.2559ช่วง
ต้ังจุดตรวจ ไม่มีอุบติัเหตุทางถนน) - สถานที่ด าเนินการ 
(1)จุดตรวจบา้นหว้ยโลกถนนสายหลัก ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบา้นหว้ยซันใต้ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248 
(3)จุดตรวจทางสายกลางถนนทางหลวงชนบท4029 - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยและผู้สัญจร ไป-มา

83. การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วนั
อันตราย (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อบริการประชาชนและ
ลดอุบติัเหตุบนทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

- ผลผลิต ต้ังจุดตรวจรองจ านวน3 จุด:ป ี(ป ีพ.ศ.2559
ช่วงต้ังจุดตรวจ ไม่มีอุบติัเหตุทางถนน) - สถานที่
ด าเนินการ (1)จุดตรวจบา้นหว้ยโลกถนนสายหลัก ทาง
หลวง 2248 (2)จุดตรวจบา้นหว้ยซันใต้ถนนสายหลัก ทาง
หลวง 2248 (3)จุดตรวจทางสายกลางถนนทางหลวง
ชนบท4029 - กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย
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84. การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับสา
ธารณภยั ในชุมชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ มีความ
ช านาญระงับสาธารณภยั 
และตระหนักในความ
ปลอดภยัด้านอัคคีภยั

- ผลผลิต ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น จ านวนผู้มีส่วน
ร่วม ไม่น้อยกวา่ 50 คน:คร้ัง:ป ี- สถานที่ด าเนินการ ศูนย์
 อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ในเขตเทศบาลต าบล
 นาจะหลวย

85. การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวนั อปพร.
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อช่วยใหก้ารจราจร
สะดวกช่วยลดอุบติัเหตุ
จากการจราจร

-ผลผลิต ติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณจุดเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุในเขตเทศาลต าบล นาจะหลวย จ านวนถนนที่
ติดต้ังไม่น้อยกวา่ 2สาย: ป ี-สถานที่ด าเนินการ -ถนน
วสูิตรโยธาภบิาล บริเวณแยกถนนวสูิตรโยธาภบิาล1
ชุมชนศรีพรหม -ถนนวสูิตรโยธาภบิาล บริเวณแยกถนน
วสูิตรโยธาภบิาล6 - แยกนางสมร คันนา ชุมชนหว้ยโลก -
 แยกนางวนัทอง ครองยุทธ ชุมชนหว้ยโลก - แยกธนาคาร
 ธกส. ชุมชนหว้ยโลก -บริเวณแยกที่เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 
กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยและใกล้เคียงได้รับประโยชน์
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

86. การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

อุดหนุนศูนย์อ านวยการปอ้งกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวดั
อุบลราชธานีตามโครงการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดจังหวดั
อุบลราชธานี (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อลดปญัหาการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
จังหวดัอุบลราชธานี 2.
เพื่อลดการแพร่ระบาดยา
เสพติดพื้นที่ตอนในทุ
อ าเภอ 3.เพื่อส่งเสริม 
สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
หมู่บา้น/ชุมชน ใหม้ีการ
เฝ้าระวงัตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 4.เพื่อสร้าง
ภมูิคุ้มกัน ลดปญัหาทาง
สังคมโดยเฉพาะเยาวชน 
ไม่ใหเ้ข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด และอบายมุขอื่นๆ

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์อ านวยการปอ้งกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวดัอุบลราชธานีตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา เสพติด 
จ านวน 30,000 บาท (ป ีพ.ศ.2558 จับผู้ต้องหาคดียา
เสพติดได้จ านวน 176ราย) - สถานที่ด าเนินการ 
ครอบคลุมอ าเภอทกุแหง่ภายในจังหวดัอุบลราชธานีหรือ
ตามที่จังหวดัอุบลราชธานีก าหนด - กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีบัผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

87. การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

50,000.00 ส านักปลัดเทศบาล เพื่อลดปญัหาการจราจร
ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

- ผลผลิต การจัดจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ไม่น้อยกวา่ 4 คร้ัง : เดือน - สถานที่ด าเนินการ 
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

88. การพฒันาด้านการ
จัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวย

0 ส านักปลัดเทศบาล 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งใหแ้ก่
เทศบาลต าบล นาจะ
หลวย 2.เพื่อใหม้ีบคุลากร
ที่สามารถปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 3.เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการ สาธารณภยั
เบื้องต้น

ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ าเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย จ านวนผู้มีส่วนร่วม ไม่น้อยกวา่ 50 
คน:คร้ัง:ปี
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ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ

การก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 5,496,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ท่องเทีย่ว
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 33 16,568,958.30 33 16,568,958.30

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 1,555,991.00 4 1,555,991.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 5 95,790.00 5 95,790.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 63,955.00 2 63,955.00

รวม 50 23,780,694.30 44 18,284,694.30

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

     เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม - โครงการ จ านวนเงิน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 38 
โครงการ จ านวนเงิน 6,450,818 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 01. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน
วสูิตรโยธาภบิาล 6 ชุมชนกลางเมือง หมู่ที1่1

900,000.00 900,000.00 0 0

2 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 02. ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสุนัย ณ อุบล ชุมชน
หว้ยซันใต้ หมู่ที่ 12

722,000.00 722,000.00 0 0

3 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 03. ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนพลานแก้ว ข้ามล าหว้ยโลก
 ชุมชนหว้ยโลก หมู่ที่ 7

1,531,000.00 1,531,000.00 0 0

4 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 04. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนสุขาภบิาล1 ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที่ 8

681,000.00 681,000.00 0 0

5 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 05. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ถนนวสูิตรโยธาภบิาล5 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10

911,000.00 911,000.00 0 0

6 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 06. ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั ถนนเถาวถ์วลิย์
เชื่อมต่อถนนสุขาภบิาล1 ชุมชนหว้ยซันเหนือ หมู่ที่ 13

751,000.00 751,000.00 0 0

7 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ 60,000.00 59,816.00 59,816.00 184

8 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 07. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวนัแม่แหง่ชาติ 70,000.00 63,899.00 63,899.00 6,101.00

9 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพธิวีนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่9

100,000.00 98,215.00 98,215.00 1,785.00

    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลนาจะหลวย ทีม่กีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีงัน้ี
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

10 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 04. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่10

100,000.00 62,330.00 62,330.00 37,670.00

11 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 18.โครงการ/กิจกรรม : วนัปยิมหาราช 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

12 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 17.โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

100,000.00 22,985.00 22,985.00 77,015.00

13 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

769,300.00 737,000.00 737,000.00 32,300.00

14 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 05. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

190,970.00 101,700.00 101,700.00 89,270.00

15 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 04. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั) ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

278,800.00 278,800.00 278,800.00 0

16 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ ค่าอาหารเสริม (นม) 2,014,500.00 1,782,764.30 1,782,764.30 231,735.70

17 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวนัเด็ก 122,000.00 122,000.00 122,000.00 0

18 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 06. โครงการ/กิจกรรม : แข่งขันทกัษะวชิาการส าหรับ
เด็กปฐมวยั

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

19 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 07. โครงการ/กิจกรรม : เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็กปฐมวยั
และผู้ปกครอง

100,000.00 97,112.00 97,112.00 2,888.00
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

20 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวนั โรงเรียนนาจะ
หลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)์(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมภ)์)

3,304,000.00 3,194,000.00 3,194,000.00 110,000.00

21 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : ปอ้งกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ไข้มาลาเรีย

80,000.00 78,900.00 78,900.00 1,100.00

22 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 05. โครงการ/กิจกรรม : สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพษิสุนัขบา้

65,000.00 56,800.00 56,800.00 8,200.00

23 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 175,000.00 166,045.00 166,045.00 8,955.00

24 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

50,000.00 38,000.00 38,000.00 12,000.00

25 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000.00 199,058.00 199,058.00 942

26 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : สวดมนต์ข้ามปี 30,000.00 27,984.00 27,984.00 2,016.00

27 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 200,000.00 179,775.00 179,775.00 20,225.00

28 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,514,400.00 6,873,600.00 6,873,600.00 640,800.00

29 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพคนพกิาร 2,371,200.00 1,795,200.00 1,795,200.00 576,000.00

30 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 156,000.00 103,000.00 103,000.00 53,000.00

31 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0

32 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยโลก หมู่ที่ 7

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

33 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 20.โครงการ/กิจกรรม : จัดพธิรัีบพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

50,000.00 49,975.00 49,975.00 25

34 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง1 หมู่ที่ 8

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

35 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

36 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

37 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยซันใต้ หมู่ที่ 12

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

38 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหว้ยซันเหนือ หมู่ที่ 13

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

39 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง2 หมู่ที่ 8

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

40 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ าหว้ยซัน 50,000.00 49,791.00 49,791.00 209

41 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

03. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ าหว้ยโลก 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

42 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

70,000.00 36,000.00 36,000.00 34,000.00

43 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูล

1,428,000.00 1,420,200.00 1,420,200.00 7,800.00

44 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

11. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม “กฎหมายวธิปีฏบิติั
ราชการทางปกครอง เสริมสร้างธรรมาภบิาล”

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

45 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

02. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
เสียภาษทีกุประเภทใหก้ับผู้ประกอบการ

20,000.00 5,840.00 5,840.00 14,160.00

46 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

03. โครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บ
ภาษขีองเทศบาลต าบลนาจะหลวย

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50

47 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบบญัชีด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

48 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

01.โครงการ/กิจกรรม : จัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ
อ าเภอ(สถานที่กลาง) อ าเภอนาจะหลวย จังหวดั
อุบลราชธานี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

49 การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน
 สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

01. โครงการ/กิจกรรม : ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปใีหม่ “7 วนัอันตราย”

54,000.00 53,955.00 53,955.00 45

50 การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน
 สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

01.โครงการ/กิจกรรม : ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0
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จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
26 44,404,675.00 8 5,766,000.00 6 5,496,000.00

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการท่องเทีย่ว 7 290,000.00 5 140,000.00

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
70 41,278,872.00 51 19,572,270.00 33 16,568,958.30 33 16,568,958.30

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 16 10,854,900.00 6 1,798,000.00 4 1,555,991.00 4 1,555,991.00

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่ 15 1,963,000.00 11 345,000.00 5 95,790.00 5 95,790.00

6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 16 2,688,500.00 7 114,000.00 2 63,955.00 2 63,955.00

รวม 150 101,479,947.00 88 27,735,270.00 50 23,780,694.30 44 18,284,694.30

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563
เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์
แผนการด าเนินการ อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่ายทัง้หมด

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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ช. ผลการด าเนินงาน
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
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ลงนาม

สญัญา 

เบกิจา่ย 

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

2.การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

การลงทนุ และการทอ่งเทีย่ว 

3.การพัฒนาดา้นคณุภาพ

ชวีติ 

4.การพัฒนาดา้นการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

5.การพัฒนาดา้นการบรหิาร

จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

6.การพัฒนาดา้นการจัด

ระเบยีบชมุชน สงัคม และ

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

รวม 
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รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2563

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
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ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพัฒนา

ชื่อ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ เบอรม์ือถือ email

1.สิบต ารวจโทสุทธนา  เติมจิตร ประธานกรรมการ 045-953309 090-9894608

2.นายสมาน  พาชื่น กรรมการ 045-953309 095-1431296

3.นายบญุศรี  ขันคูณ กรรมการ 045-953309 084-3426693

4.นายค าพอง  เวยีงค า กรรมการ 045-953309 087-1066429

5.นายมงคล  ชนะขันธ์ กรรมการ 045-953309

6.นายสีทา  นิลภา กรรมการ 085-0165655

7.นายศรีแย้ม  นามวงศ์ กรรมการ 098-8758392

8.นายจิตร มั่งมี กรรมการ 081-9991769

9.นายมานิตย์  สร่างโศก กรรมการ 063-4960196
10.นายยรรยง  ศรีม่วงกลาง กรรมการ

11.นายสุวรรณ  บญุมาตร กรรมการ 097-1938405

12.นายสุมล  ผาดี กรรมการ

13.นางลิขิต  เชื้อแก้ว กรรมการ

14.นายไสว  จ าเนียร กรรมการ 082-2976623

15.นายสุนัน  ธานี กรรมการ

16.สิบต ารวจโทสุทธนา เติมจิตร กรรมการและเลขานุการ 045-953309 090-9894608

17.นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 063-2879154

18.นางสาวประไพศรี ดาราพนัธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 096-9525984
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชื่อ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ เบอรม์ือถือ email
1.นายจ านงค์  สมศรี ประธานกรรมการ 080-4866442

2.นายบญุรอด  ศรีนอร์ กรรมการ 080-4728865

3.นางฉิมพลีรดา  ทองมี กรรมการ

4.นายชาญณรงค์  พรหมเกษ กรรมการ

5.นายสุนทร  ศรีรักษา กรรมการ

6.นางฉว ี หงษอ์ินทร์ กรรมการ 080-0056496

7.นายศรีจันทร์  เหล็กเพชร กรรมการ

8.นายบญุมี  ศรีหบตุร กรรมการ

9.นายชาญชัย  วงศ์ไชยา กรรมการและเลขานุการ 045-953309 089-2808714

10.นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 063-2879154

11.นางสาวประไพศรี  ดาราพนัธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 096-9525984
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ชื่อ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ เบอรม์ือถือ email
1.นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย ประธานกรรมการ 045-953309 090-9894608

2.นายชาญชัย  วงศ์ไชยา กรรมการ 045-953309 089-2808714

3.นางนันทวรรณ  โวหาร กรรมการ 045-953309 064-0424377

4.นางอภรัิตน์  จดจ า กรรมการ 045-953309 652265618

5.นางสาวณัฐชยาพร  ทองค าบตุร กรรมการ 045-953309 093-3299434

6.นายเดชา สาระวทิย์ กรรมการ 045-953309

7.นางเตือนจิตร  พวงลาภ กรรมการ 045-953309 087-9661427

8.นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ กรรมการและเลขานุการ 045-953309 063-2879154

9.นางสาวประไพศรี ดาราพนัธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 096-9525984

                       สิบต ารวจโท

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

ปลัดเทศบาล  ปฏบิติัหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                              ประกาศ   ณ วนัที่       เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2563

    ทั้งนี้ หากประชาชนทกุทา่นหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเหน็หรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลนาจะหลวยทราบ เพื่อจะได้พจิารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

(สุทธนา   เติมจิตร)


