
1

    ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การ

ใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังน้ี

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

    "เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล"

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

    1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบประปา จัดหา

แหล่งน้ าเพ่ือ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

    2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนสวัสดิการสังคม

 และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน

    4. สร้างระบบส่ิงแวดล้อมท่ีดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

    5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

    6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถ่ิน/เทศบัญญัติ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน

ประกาศ เทศบาลต าบลนาจะหลวย
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล

การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ 
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    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท้องเท่ียว

    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้

 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 19 38,565,400.00 54 50,858,920.00 26 44,404,675.00 96 89,656,300.00 128 146,950,520.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การลงทุน 

และการท่องเท่ียว

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

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 45 32,536,000.00 67 36,324,760.00 78 48,122,872.00 89 41,711,650.00 91 42,335,200.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

14 7,354,200.00 17 7,564,200.00 17 13,466,500.00 17 7,706,500.00 24 10,259,000.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

13 1,795,000.00 14 1,903,000.00 16 2,451,000.00 17 2,490,000.00 17 2,571,000.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

13 2,390,000.00 13 2,390,000.00 16 2,773,500.00 17 3,273,500.00 17 3,273,500.00

รวม 107 82,800,600.00 168 99,200,880.00 160 111,508,547.00 243 145,127,950.00 284 205,679,220.00

ง. กำรวำงแผน

    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565
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งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 3,503,500.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการลงทุน และการท่องเท่ียว 5 50,000.00

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 58 19,300,003.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

7 1,994,000.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 11 376,000.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย

5 271,770.00

รวม 94 25,495,273.00

    จ. การจัดท างบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 25,495,273 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
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วัตถุประสงค์

1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนห้วยโลก1 หมู่ท่ี 7

497,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วย

โลก 1 หมู่ท่ี 7 จากถนนห้วยโลก 2 ? กม.ท่ี0+208 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 208 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 832 

ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตาม

แบบมาตรฐาน ท1-01) -สถานท่ีด าเนินการ จาก

ถนนห้วยโลก 2 ? กม.ท่ี0+208 -กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชนห้วยโลกเมืองและประชาชนท่ี

เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

ผลผลิต

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

2. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.

ถนนวิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรี

พรหม หมูท่ี 10

215,500.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายถนนคอนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนน วิเศษโกสินทร์ หมูท่ี 10 จากทางหลวง

หมายเลข 2248 ? ถนนวิสูตรโยธา ภิบาล 1 ฝ่ังด้าน

วันศรีพรหม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร 

ระยะทาง 659 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,318 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01-สถานท่ี

ด าเนินการ จากทางหลวงหมายเลข 2248 ? ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 1 ฝ่ังด้านวันศรีพรหม) -

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนศรีพหรมและ

ประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

3. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.

 พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล2

 หมู่ท่ี 12

845,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังใน

ชุมชนประชาชนสามารถเดินทาง

สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ

พัก ถนนสุขาภิบาล2 หมู่ท่ี 12 จากถนนทางหลวง

หมายเลข2248 ? ฉางข้าว ขนาดท่อระบายน้ า คสล.

 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร (ตามแบบ

มาตรฐานท้องถ่ิน) (ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน)

 -สถานท่ีด าเนินการ จากถนนทางหลวงหมายเลข

2248 ? ฉางข้าว -กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน

ชุมชนห้วย ซันใต้และประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้

ใช้ประโยชน์
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

4. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางวิสูตร

โยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง 

หมู่ท่ี 8

498,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง หมู่ท่ี 8 

จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 ? กม.ท่ี 0+215 หมู่ท่ี

 8 ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร 

ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01) -สถานท่ี

ด าเนินการ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 ?สะพาน

ร่องแทน หมู่ท่ี 8-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน

ชุมชนหลักเมืองและประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้

ประโยชน์

5. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

จ้างส ารวจและออกแบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

และระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือจ้างส ารวจและออกแบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

-ผลผลิต 1. จ้างส ารวจและออกแบบ โคร้างสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น ถนน อาคาร คลองระบายน้ า สะพาน 

ฯลฯ 2.ค่าวิศวกรรับรอง -สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวยและประชาชนท่ัวไปได้ใช้ประโยชน์
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

6. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง หมู่

ท่ี 11 (จากการประชุม

ประชาคมชุมชนกลางเมือง)

498,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาง

เมือง หมู่ท่ี 11 ผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร 

ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01) 

งบประมาณ 498,000 บาท (ตามแบบมาตรฐาน ท

1-01) -สถานท่ีด าเนินการ จากโรงน้ าด่ืมป๊อปซ่า ? 

กม.ท่ี 0+215 ชุมชนกลางเมือง หมู่ท่ี 11-

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนหลักเมืองและ

ประชาชนท่ีเดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

7 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิว

จราจรเดิม ถนนนิเวศน์ ชุมชน

ห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี 13

710,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนนนิเวศน์ จาก

สะพาน คสล. ? ถนนวิเชียร ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง

 4.00 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร ช่วงท่ี 2 ผิว

จราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 45.0 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,036.00 ตาราง

เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ

มาตรฐาน ท1-01) -สถานท่ีด าเนินการ ถนนนิเวศน์

 ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี 13 -กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชนห้วยโลกและประชาชนท่ีเดินทาง

ไปมาได้ใช้ประโยชน์

8. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างป้ายโครงการสาวน

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ือง

ในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก

220,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกรูเน่ืองในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ก่อสร้างป้ายโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

9 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการท่่

องเท่ียว

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

เก่ียวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ พ.ศ. 2540 (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล

และ จากแผนชุมชนของชุมชน

ห้วยซันใต้)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลต าบล นาจะหลวยและ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

เก่ียวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการ พ.ศ. 2540

- ผลผลิต จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล

นาจะหลวยและฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ. 

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่

ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวย

หรือตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และ

ประชาชนท่ีสนใจ

10. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการท่่

องเท่ียว

ฝึกอบรมอาชีพเล้ียงกบ (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล

 และจากแผนชุมชนของ 

ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง

 ชุมชนกลางเมือง ชุมชน

ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ 

ชุมชนศรีพรหม

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

นชุมชน1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรให้มีความรู้ในการ

เพาะเล้ียงกบ 2. เพ่ือส่งเสริม

อาชีพการเพาะเล้ียงกบให้คนใน

ชุมชน 3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว เกษตรกรใ

- ผลผลิต 1. ฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ เล้ียงกบ 1.

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเล้ียงกบ 2.กิจกรรม

มอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม ส าหรับประชาชน

 และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี - 

สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาลต าบล นา

จะหลวยและตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนดให้ศึกษาดูงาน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

11. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการท่่

องเท่ียว

ฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ด

และศึกษาดูงาน (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบลหรือระดับเทศบาล และ

จากแผนชุมชนของ ชุมชนห้วย

โลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชน

กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ 

ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ให้มีความรู้ในการเพาะเห็ด 2. 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดให้

คนในชุมชน 3. เพ่ือสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว เกษตรกรในชุมชน

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด

และศึกษาดูงาน 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่าน

การอบรม ส าหรับประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 

จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ 

ห้องประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวยและตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดให้ศึกษาดูงาน 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจ 

จ านวน 70 คน

12 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการท่่

องเท่ียว

ฝึกอบรมอาชีพ การท าขนมไทย

 (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลัก

เมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชน

ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ 

ชุมชนศรีพรหม

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วม

อบรมให้มีความรู้ในการท าขนม

ไทย 2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการท า

ขนมไทยให้คนในชุมชน 3. เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชน

สามารถประกอบอาชีพและสร้าง

รายได้ให้กับครอบครัว

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การท าขนม

ไทย 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม 

สถานท่ีด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีและประชาชนท่ี

สนใจ จ านวน 50 คน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

13 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการท่่

องเท่ียว

ฝึกอบรมอาชีพการท าบรรจุ

ภัณฑ์ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล

หรือระดับเทศบาล และจาก

แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก

 ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลาง

เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน

ห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วม

อบรมให้มีความรู้ในการท าบรรจุ

ภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง 2.. เพ่ือ

ส่งเสริมอาชีพการท่อผ้าพ้ืนเมือง 3.

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้คนใน

ชุมชนสามารถประกอบอาชีพและ

สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้มีความรู้ในการท า

บรรจุผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน 2.กิจกรรมมอบใบ

ประกาศ ผู้ผ่านการอบรม สถานท่ีด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง กลุ่มสตรี และประชาชนท่ีสนใจ

 จ านวน 50 คน

14 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับต าบล )

0 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชนมี ส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี

ความรักความสามัคคีปรองดองใน

หมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ส าหรับ

ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน

ไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ 

บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ นาจะหลวย หอประชุมท่ีว่า

การอ าเภอนาจะหลวยหรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน

 ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

15. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานวันแม่แห่งชาติ (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือให้ประชาชนมี ส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี

ความรักความสามัคคีปรองดองใน

หมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส าหรับ

ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน

ไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ 

บริเวณหน้าท่ีว่าอ าเภอ นาจะหลวย หอประชุมท่ีว่า

การอ าเภอนาจะหลวยหรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน

 ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ นาจะหลวยและผู้มี

ส่วนร่วม

16. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิศร

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 2. เพ่ือให้

ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ลูกจ้าง สมาคม องค์กร ภาคเอกชน

 พ่อค้า

-ผลผลิต จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิศร ส าหรับประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน :ปี - 

สถานท่ีด าเนินการ ก าหนดตามความเหมาะสม

ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

17. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 10 (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเน่ือง

ใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.

เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง

- ผลผลิต จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส าหรับ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 

คน :ปี - สถานท่ีด าเนินการ ภายในเขตเทศบาล

ต าบล นาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย และประชาชนท่ัวไป

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

18. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ

วันท่ีระลึกถึงมหาจักรีบรม

ราชวงศ์ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

25,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ิน

เกิดความตระหนัก และเข้ามามี

ส่วนร่วมในในกิจกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ เยาวชน 

และประชาชนในท้องถ่ินเกิดความ

ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน

ในกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมการท าบุญตักบาตร เพ่ืออุทิศ

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช 2.พิธีวางพวงมาลา 3.จัดกิจกรรมเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติ สถานท่ีด าเนินการ เทศบาลต าบล

นาจะหลวยก าหนด กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่

เหล่าในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย จ านวน 500

 คน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

19 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันฉัตรมงคล (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม องค์กร 

ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชนทุกหมู่

เหล่าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.

เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม องค์กร 

ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชนทุกหมู่

เหล่า ได้แสดงถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.

เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม องค์กร 

ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชนทุกหมู่

เหล่า ได้แสดงถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.ประดับธงชาติตามอาคารและสถานท่ี

ราชการ 2.ท าบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 3.น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายพระพรชัย สถานท่ีด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลนาจะ

หลวย จ านวน 500 คน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

20 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันปิยมหาราช (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

และระดับต าบล )

25,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม องค์กร 

ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชนทุกหมู่

เหล่า ได้ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ือง

ในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 2.เพ่ือให้ข้าราชการ 

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม

 องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า

ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมร าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 3.เพ่ือให้ข้าราชการ 

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม

 องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงถึง

ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศล 2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 

3.พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 สถานท่ีด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวย

ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 500 คน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

21 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินี(ในรัชกาลท่ี 10) (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับต าบล )

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือให้ประชาชนทุกได้เฉลิมพระ

เกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินี 2. เพ่ือให้ประชาชนได้

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 3. เพ่ือปลูก

จิตส านึกให้เยาวชน และประชาชน

ในท้องถ่ินเกิดความตระหนัก และ

เข้ามามีส่วนร่วมในในกิจกรรมท่ี

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศล 2. พิธีลงนามถวายพระพร 3.พิธีถวาย

เคร่ืองราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย

มงคล สถานท่ีด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะ

หลวยก าหนด กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 500 คน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

22 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันท้องถ่ินไทย(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก

สภาท้องถ่ิน ข้าราชการพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ประชาชนท่ัวไปน้อมร าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณแห่ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ในวัน

ท้องถ่ินประจ าปีได้แสดงออกถึง

การเทิดทูนสถาบันส าคัญ ของชาติ

 3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี

 และสร้างขวัญก าลังใจ แก่

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงานและ

ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน

ท่ัวไป มีความสามัคคี มีขวัญก าลังใจ และได้ร าลึกใน

 พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 -สถานท่ี

ด าเนินการ ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือ

ในพ้ืนท่ีท่ีอ าเภอจังหวัดก าหนด
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

23 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใย

ชุมชน (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล

และจากแผนชุมชนของ ชุมชน

กลางเมือง)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาจิตใจพนักงานเทศบาล

และประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบล นาจะหลวย

- ผลผลิต จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจพนักงานเทศบาล

และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 50

คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ วัดป่าโนนนิเวศน์หรือ

ตาม ท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็น

สถานท่ีเหมาะสมจัดกิจกรรม - กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย และผู้มีส่วนร่วม

24. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อาหารกลางวัน โรงเรียน 

(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

818,300.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ 

เพียงพอกับความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหมจ านวนไม่น้อยกว่า 

200 คน:ปี ( ปี พ.ศ. 2562 มีเด็กเล็ก จ านวน 170 

คน x 20 บาท x 245 วัน) - สถานท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย และ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม - 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ใน

วัดศรีพรหม
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25. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(ศพด.)

33,400.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาล ต าบล นาจะหลวย มี

มาตรฐานและคุณภาพ 2. เพ่ือให้

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ

 ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ

นโยบาย

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อายุ 

3-5 ปี (ไม่น้อยกว่า 200 คน) 1.ค่าหนังสือ อัตรา

คนละ 200 บาท/ปี 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา

คนละ 200 บาท/ปี 3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรา

คนละ300 บาท/ปี 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

อัตราคนละ 430 บาท/ปี

26 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย (รายหัว) (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

และระดับชุมชนต าบล

283,900.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบล นาจะหลวย มี

มาตรฐานและคุณภาพ 2. เพ่ือให้

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ

 ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ

นโยบายกรม ส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานท่ี

ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นา

จะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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27 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อาหารเสริม (นม)โรงเรียน

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลและจาก

แผนชุมชนของชุมชน ห้วยซัน

ใต้)

1,950,693.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารเสริม(นม)ท่ีมี

คุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารเสริม (นม) (ปี พ.ศ.2560 

คาดว่ามีเด็กเล็กและนักเรียนรวม 1,015 คน) 

ส าหรับโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง)อุปถัมภ์ 

786x 8 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 1634,880 บาท,

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะ

หลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศรีพรหม 

170 คนx 8 บาท x 280 วัน เป็นเงิน 380,800บาท

และเด็กจ านวนไม่น้อยกว่า 1,024 คน:ปี ได้รับ

บริการ

28. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม วันเด็ก

แห่งชาติ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

42,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็กในเขตเทศบาลต าบล 

นาจะหลวยมีความสุข สนุกสนาน

กล้าแสดงออกมีความรักและมีวาม

สัมพันธ์ท่ีดีของเด็กกับกลุ่มเพ่ือน 

ครอบครัว และชุมชน

 - ผลผลิตเด็กและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวัน

เด็ก จ านวนไม่น้อยกว่า 250 คน:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาลต าบล

นาจะหลวย (หลังเก่า) และสนามกีฬาหน้าท่ีว่าการ

อ าเภอนาจะหลวยหรือสถานท่ี ท่ีเทศบาลต าบล นา

จะหลวยก าหนด ตามความเหมาะสม - 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กในเขตเทศบาลต าบล           

นาจะหลวย ประชาชนผู้สนใจ และผู้มีส่วนร่วม 

ร่วมกิจกรรม
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29. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง

วิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบล นาจะหลวย มีความ

เป็นเลิศทางทักษะวิชาการส าหรับ

เด็กปฐมวัย อย่างสมดุลและเต็ม

ตามศักยภาพทุกด้าน

ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี

ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย

 อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพทุกด้าน จ านวน

ไม่น้อยกว่า 100 คน:ปี สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย เด็ก

ปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
30 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็ก

ปฐมวัย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

26,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้

นอกสถานศึกษา และรับ

ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง 

2. เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตาม

จินตนาการ สนุกสนานและผ่อน

คลาย

-ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ได้มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานศึกษา และรับ

ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริงจ านวน 100 คน:ปี

 -สถานท่ีด าเนินการ แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

 -กลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองจาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย

31. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

190,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหลักเมืองมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต หลังคาเช่ือมระหว่างอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

แห่ง:ปี -สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หลักเมือง -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย
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32 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ก่อสร้างอาคารท่ีพักส าหรับ

ผู้ปกครอง(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

100,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เพ่ือความ

สะดวกสบายใน การใช้ ท า

กิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี ประสิทธิ

ในการจัดกิจกรรมมากข้ึน

ผลผลิต อาคารเอนกประสงค์ -สถานท่ีด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง -กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กเล็กบ้านหลักเมือง

33 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร กลางวัน 

(อุดหนุนโรงเรียน นาจะหลวย

(กรป.กลางอุปถัมภ์) (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบล)

3,404,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ 

เพียงพอกับความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน

โรงเรียน นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)จ านวนไม่

น้อยกว่า 700 คน:ปี (คาดว่าปี พ.ศ. 2561 มี

นักเรียนจ านวน 786คน x 20 บาท x 200 วัน) - 

สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลาง

อุปถัมภ์) - กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน นาจะ

หลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์
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34. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้

มาลาเรีย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

60,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือเป็นการควบคุมและลด

ปริมาณความชุกชุมของยุงลายซ่ึง

เป็นพาหนะน าโรคไข้เลือดออก

 - ผลผลิต 1. จัดซ้ือน้ ายาเคมีฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือ

ป้องกันไข้เลือดออก 2.จัดซ้ือทรายอะเบตส าหรับใช้

ป้องกันเช้ือไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 3.จัดซ้ือ

น้ ามันเช้ือเพลิงเติมเคร่ืองพ่นหมอกควัน - สถานท่ี

ด าเนินการ ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบล         

นาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

35. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ฝึกอบรม ผู้ประกอบ การ 

ร้านค้าร้านอาหารสด

ร้านอาหาร (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับเทศบาล)

10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือฝึกอบรมและจัดกิจกรรม

สาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการใน

งานสุขาภิบาล กลุ่มเส่ียงและกลุ่ม

ส่งเสริมสุขภาพ

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุข

ผู้ประกอบการค้า จ านวนปีละ 30คน 2.ฝึกอบรม

เผยแพร่ความรู้/อบรม กลุ่มเส่ียง ในการป้องกันโรค

เอดส์และโรคติดต่ออ่ืน ๆ จ านวนปีละ 20คน 3.

ฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนจ านวนปีละ 

50 คน รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม:100 คน:ปี
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36. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาลและจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนห้วยซันเหนือ 

ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง

 1,หลักเมือง 2)

65,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

1.เพ่ือให้สุนัขและแมว ในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวย ได้รับ

บริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมก าเนิด 2.

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวย ให้มีพฤติกรรมเล้ียงดู

สัตว์ท่ีถูกต้อง

- ผลผลิต จัดกิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน

เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยครบท้ัง 7 ชุมชน:ปี(ปี

 พ.ศ.2559 มีสุนัขในเขตเทศบาล 1,442 ตัว แมว 

119ตัว) - สถานท่ีด าเนินการส านักงานเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยหรือศาลาเอนกประสงค์ประจ า

ชุมชน - กลุ่มเป้าหมายสุนัข และแมว ในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวย

37. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

30,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

1.เพ่ือให้สัตว์ปีกท่ีมี ได้รับบริการ

ฉีดวัคซีน 2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบล นาจะหลวย ให้มีพฤติกรรม

เล้ียงดูสัตว์ ท่ีถูกต้อง

- ผลผลิต จัดกิจกรรมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ใน

เขตเทศบาลจ านวน ปีละ 1 คร้ัง - สถานท่ี

ด าเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

 - กลุ่มเป้าหมาย สัตว์ทุกชนิดในเขตเทศบาลต าบล

 นาจะหลวย

38. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

และไม่ติดต่อ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

30,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เเพ่ือใช้ป้องกันเช้ือโรคท่ีติดต่อ เช่น

 เช้ือไข้หวัดนก เช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และเช้ือโรค

อ่ืน ๆ

 - ผลผลิต จัดซ้ือน้ ายาเคมีป้องกันเช้ือไข้หวัดนก 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเช้ือโรค

อ่ืน ๆ - สถานท่ีด าเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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39. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต าบล นาจะหลวยได้ร่วมกิจกรรม

มีความสุข สนุกสนาน

  - ผลผลิต จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจ านวน ไม่น้อย

กว่า 800 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ สนามหน้า

ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) หรือ

ตามท่ีเทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล        

นาจะหลวย

40. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล)

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ

ช่วยเหลือ

- ผลผลิต สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ 

ตามท่ีอยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสหรือส านักงาน

เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือตามท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

41. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลต าบลนาจหลวย (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวยในกรณี

เกิดสาธารณภัยหรอภัยพิบัติฉุกเฉิน

,ด้านคุณภาพชีวิต,ด้านการป้องกัน

ควบคุมเม่ือเกิดโรคติดต่อ

   - ผลผลิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย จ านวน 14 ศูนย์ - สถานท่ี

ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย
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42. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี ลอยกระทง 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และ จากแผนชุมชน

ของชุมชน ศรีพรหม ชุมชน

กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ 

ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง

 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

150,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีความซาบซ้ึง ตระหนักใน

ความส าคัญและเห็นคุณค่า

ประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันลอย

กระทง

- ผลผลิตจัดงานประเพณี ลอยกระทง ส าหรับ

ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 500

 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า

ห้วยซัน หมู่ท่ี12 หรือตามท่ีเทศบาลต าบล นาจะ

หลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ นาจะหลวยและผู้มีส่วน

ร่วม

43. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชน

กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ 

ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก

เมือง 2)

0 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มี

ส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในการอนุรักษ์ สืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ และมีความรัก

ความสามัคคีเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน

 - ผลผลิตจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส าหรับ

ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 500

 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ สนามกีฬาหน้า

ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย (หลังเก่า) 

และบริเวณศาลหลักเมืองอ าเภอ นาจะหลวย หรือ

ตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   

นาจะหลวยหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอนาจะหลวย
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44. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี บุญบ้ังไฟ

ประจ าปี (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล 

และจากแผนชุมชนของ ชุมชน

หลักเมือง1 ชุมนหลักเมือง 2 

ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซัน

ใต้)

50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชน มีส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน

การอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณี 

บุญบ้ังไฟประจ าปี

- ผลผลิตจัดงานประเพณี บุญบ้ังไฟประจ าปี 

ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อย

กว่า 500คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ สนามกีฬา

หน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) 

และบริเวณท่ีดินเทศบาลต าบลนาจะหลวย หมู่ท่ี 12

 หรือตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดให้

เป็นสถานท่ีเหมาะสมจัดกิจกรรม - กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มี

ส่วนร่วม

45. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนกลางเมือง ชุมชน

ห้วยซันใต้)

70,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชน มีส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน

การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดี

งามและสร้างพลังความสมัคร

สมานสามัคคีปรองดองใน หมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ส าหรับ

ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 500 

คน :ปี - สถานท่ีด าเนินการ วัดศรีพรหม หมู่ท่ี 10 

และ วัดทองมา หมู่ท่ี 12 หรือตามท่ีเทศบาลต าบล 

นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม
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46. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การจัดท าต้นเทียนพรรษา 

ส่งเสริมประเพณีแห่เทียน

พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชน มีส่วนร่วมงานแห่

เทียนพรรษาประจ าปีในระดับ

จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน

ประเพณีจัดท าต้นเทียนพรรษา

เป็นพุทธบูชา

- ผลผลิตจัดท าต้นเทียนพรรษา เพ่ือเข้าร่วมงานแห่

เทียนพรรษาประจ าปีของจังหวัดอุบลราชธานี และ

จ านวนประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้เข้าชมเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ จัดท าและประดับตกแต่งต้นเทียน

พรรษา ณ ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย

หรือตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด และ

เข้าร่วมงานบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี

47. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี วันออกพรรษา

 (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชน

กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

30,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชน มีส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน

การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดี

งามและสร้างพลังความ สมัคร

สมานสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมในวันออกพรรษา ส าหรับ

ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 500 

คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณ

ข้างศาลาท่ีพักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนนาจะหลวย 

ไปตามถนนทางหลวงชนบท 4029 ถนนทางหลวง 

2248 ?บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม
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48. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวดมนต์ข้ามปี (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบลหรือระดับเทศบาลและ

จากแผนชุมชน ของชุมชน 

ห้วยซันใต้)

30,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชนมี ส่วนร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน

การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัน

ข้ึนปีใหม่

- ผลผลิต สวดมนต์ข้ามปีและท าบุญบาตรเน่ืองใน

โอกาสวันข้ึนปีใหม่ ส าหรับประชาชนและ ผู้มีส่วน

ร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย 

และบริเวณศาลหลักเมืองอ าเภอ นาจะหลวย หรือ

ตามท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด

49. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขัน กีฬาภูจองคัพ 

ต้านยาเสพติด (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบลหรือระดับเทศบาลและ

จากแผนชุมชนของ ชุมชนศรี

พรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ 

ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วย

โลก)

0 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคี

เป็นน้ าหน่ึงอันเดียวกันของ

ประชาชน

 - ผลผลิต จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพ

ติดมีประชาชนสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันจ านวนไม่

น้อยกว่า 20 ทีม:ปี - สถานท่ีด าเนินการสนาม

หน้าท่ีว่าการอ าเภอ นาจะหลวย และสนามหน้า

ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย (หลังเก่า)

หรือตามท่ีเทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนดเป็น

พ้ืนท่ีแข่งขัน - กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวยประชาชนท่ีสนใจและ    

ผู้มีส่วนร่วม
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50. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาไทย ส่ีเผ่า

ชาวคุ้มเทศบาลต้าน ยาเสพติด 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาลและจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชน

ห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง

 ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก

เมือง 2)

180,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล

นาจะหลวยมีความรักความสามัคคี

เป็นน้ าหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน

- ผลผลิต จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม

เทศบาลต้านยาเสพติด มีชุมชนสนใจส่งทีมเข้า

แข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการสนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนา

จะหลวย(หลังเก่า)หรือตามท่ีเทศบาลต าบล นาจะ

หลวยก าหนดเป็นพ้ืนท่ีแข่งขัน - กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

และผู้มีส่วนร่วม

51. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน 

วัยละอ่อน (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

เด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย 2. เพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนมีกิจกรรมพ้ืนท่ี

สร้างสรรค์และเกิดการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชน

เชิงปริมาณ 1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย จ านวน 100 คน เชิงคุณภาพ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะ

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80



33

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

52 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

To Be Number One 10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวยมีพ้ืนท่ี 

ในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

และมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้าน

เด็กและเยาวชน

เชิงปริมาณ 1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย จ านวน 100 คน เชิงคุณภาพ 2.เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะ

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80

53 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 100,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ตามประเพณี 

ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี

- ผลผลิต จ านวนประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คอ

งสิบส่ี เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - 

สถานท่ีด าเนินการส านักงานเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย หน่วยงานราชการ เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ อปท.ในเขตอ าเภอ นาจะหลวย
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54. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สร้างหลักประกันด้านราย

ได้แก่ผู้สูงอายุ(เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ) (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

6,958,800.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยได้รับเบ้ียยังชีพ

อย่างท่ัวถึง

 - ผลผลิต จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อย

กว่า 800 คน:ปีผู้สูงอายุท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ปี

 พ.ศ. 2561 จ านวน 924 คน (ปี พ.ศ.2559 มี

ผู้สูงอายุท่ีขอรับเบ้ียยังชีพ จ านวน 857 คน) - 

สถานท่ีด าเนินการส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะ

หลวยธนาคารออมสิน หรือตามท่ีเทศบาลต าบล   

นาจะหลวยก าหนดเป็นจุดรับเบ้ียยังชีพ - 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนาจะ

หลวย

55. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวัสดิการเบ้ีย ยังชีพผู้พิการ 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับเทศบาล)

1,881,600.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ผู้พิการในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยได้รับเบ้ียยังชีพ

อย่างท่ัวถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบ้ียยังชีพ ผู้พิการจ านวนไม่น้อย

กว่า 250 คน:ปีจ านวนผู้พิการท่ีจะได้รับเบ้ียยังชีพ 

ท่ีจะได้รับ จ านวน 204 คน (ปี พ.ศ.2563 มีผู้พิการ

ท่ีขอรับเบ้ียยังชีพ จ านวน 204 คน) 1. ผู้พิการทีมี

อายุ 18 ปีข้ึนไปได้รับเบ้ียความพิการ คนละ 800 

บาท ต่อเดือน จ านวน 186 ราย 2.คนพิการท่ีมีอายุ

ต่ ากว่า 18 ปี ได้รับเบ้ียความพิการคนละ 1,000 

บาท ต่อเดือน จ านวน 18 ราย
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56. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวัสดิการเบ้ีย ยังชีพผู้พิการ 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับเทศบาล)

1,881,600.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ผู้พิการในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยได้รับเบ้ียยังชีพ

อย่างท่ัวถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบ้ียยังชีพ ผู้พิการจ านวนไม่น้อย

กว่า 120 คน:ปีจ านวนผู้พิการท่ีจะได้รับเบ้ียยังชีพ 

ท่ีจะได้รับ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 210 คน (ปี พ.ศ.

2560 มีผู้พิการท่ีขอรับเบ้ียยังชีพ จ านวน 184 คน)

 - สถานท่ีด าเนินการส านักงานเทศบาล ต าบลนา

จะหลวยธนาคารออมสิน หรือตามท่ีเทศบาลต าบล

นาจะหลวยก าหนดเป็นจุดรับเบ้ียยังชีพ

57. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับเทศบาล)

96,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยได้รับเบ้ียยังชีพ

อย่างท่ัวถึง

- ผลผลิตจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จ านวน ไม่

น้อยกว่า 30 คน:ปีจ านวนผู้ป่วยเอดส์ท่ีจะได้รับเบ้ีย

ยังชีพ (ปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยเอดส์จ านวน 21 คน) -

 สถานท่ีด าเนินการส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะ

หลวยธนาคารออมสิน หรือตามท่ีเทศบาลต าบลนา

จะหลวยก าหนดเป็นจุดรับเบ้ียยังชีพ - 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวย
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58. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อุดหนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

180,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการถ้วน

หน้า

- ผลผลิต จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีจ านวนประชาชนท่ีได้รับ

บริการไม่น้อยกว่า 7,000 คน:ปี(ปี พ.ศ.2561 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 

7,378 คน) - สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุม

เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือสถานท่ีท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนดตามความเหมาะสม

59. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก 

หมูท่ี 7 (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 7 ชุมชน ด าเนินโครงการจ านวน 3 

โครงการดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการ

ชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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60. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อุดหนุนศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปราม ยา

เสพติดจังหวัดอุบลราชธานีตาม

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดจังหวัด

อุบลราชธานี (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล

หรือระดับเทศบาล)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เพ่ือลดปัญหาการลักลอบน าเข้า

ยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัด

อุบลราชธานี 2.เพ่ือลดการแพร่

ระบาดยาเสพติดพ้ืนท่ีตอนในทุ

อ าเภอ 3.เพ่ือส่งเสริม สร้างความ

เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี

การเฝ้าระวังตนเองได้อย่างย่ังยืน 

4.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปัญหา

ทางสังคมโดยเฉพาะเยาวชน ไม่ให้

เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด และ

อบายมุขอ่ืนๆ

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีตาม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา เสพติด จ านวน 30,000 บาท (ปี 

พ.ศ.2558 จับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้จ านวน 176

ราย) - สถานท่ีด าเนินการ ครอบคลุมอ าเภอทุก

แห่งภายในจังหวัดอุบลราชธานีหรือตามท่ีจังหวัด

อุบลราชธานีก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

61. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง 1

 หมู่ท่ี 8 (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ด าเนิน

โครงการจ านวน 3 โครงการดังน้ี 1. โครงการ

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ

ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกัน

โรคไข้เลือดออกในชุมชน
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62 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม 

หมู่ท่ี 10(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

บ้านศรีพรหม ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการ

ดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการ

ชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

63. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข บ้านกลางเมือง 

หมู่ท่ี 11(จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ชุมชนกลางเมือง ด าเนินโครงการจ านวน 3 

โครงการดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการ

ชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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64. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ 

หมู่ท่ี 12 (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

บ้านห้วยซันใต้ ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการ

ดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการ

ชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

65. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนห้วยซัน

เหนือ หมูท่ี 13(จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

และระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

บ้านห้วยซันเหนือ ชุมชน ด าเนินโครงการจ านวน 3 

โครงการดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการ

ชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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66. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนหลักเม่ือง 2

 หมู่ท่ี 8 (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ชุมชนหลักเมือง 2 ด าเนินโครงการจ านวน 3 

โครงการดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการ

ชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

67. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อบรมป้องกันภัยภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหลักเมืองสามารถป้องกัน

การเกิดสาธารณภัย 2.เพ่ือให้

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หลักเมือง มีองค์ความรู้เร่ือง สา

ธารณภัยและสามารถแก้ไขปัญหา

อุปสรรคเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน

ผลผลิต เด็กเล็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ปกครอง จ านวน 200 คน ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน

ไม่น้อยกว่า 200 คน : ปี สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย

 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

68 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย (หนังสือเรียน) (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

และระดับชุมชนต าบล

33,400.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลนาจะหลวย มี

มาตรฐานและคุณภาพ 2. เพ่ือให้

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ

 ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ

นโยบายกรม ส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานท่ี

ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นา

จะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย

69 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

33,400.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลนาจะหลวย มี

มาตรฐานและคุณภาพ 2. เพ่ือให้

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ

 ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ

นโยบายกรม ส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานท่ี

ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นา

จะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

70 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล

50,100.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลนาจะหลวย มี

มาตรฐานและคุณภาพ 2. เพ่ือให้

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ

 ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ

นโยบายกรม ส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานท่ี

ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นา

จะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย

71 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ

หลวย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล

71,810.00 ส านัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลนาจะหลวย มี

มาตรฐานและคุณภาพ 2. เพ่ือให้

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ

 ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ

นโยบายกรม ส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานท่ี

ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นา

จะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

72 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่่่งแวดล้อม

บริหารจัดการขยะในครัวเรือน 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล)

50,000.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

เพ่ือให้ประชาชนรู้วิธีก าจัดขยะ

อย่างถูกวิธี ตามหลัก 3 R 

(Reduce Reuse Recycle)

- ผลผลิต จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก

ขยะ ส าหรับประชาชน 30 คน: คร้ัง: ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวยและผู้มี

ส่วนร่วม

73. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับเทศบาล

และจากแผนชุมชน ชุมชน

ห้วยซันใต้)

50,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า

ห้วยซันให้สวยงามชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า

 ไม่น้อยกว่า:50 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ อ่าง

เก็บน้ าห้วยซัน - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และผู้มี

ส่วนร่วม

74. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับเทศบาล

และจากแผนชุมชน ชุมชนศรี

พรหม)

0 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า

ห้วยโลกให้สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า

ในพ้ืนท่ี จ านวน ไม่น้อยกว่า 50 คน:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ อ่างเก็บน้ าห้วยโลก กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

75. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่

แห่งชาติ) (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล

หรือระดับเทศบาล และจาก

แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม)

40,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาลให้สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลครบ

ท้ัง 7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 

50 คน :ปี - สถานท่ีด าเนินการ ศาลา

เอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

 หรือพ้ืนท่ีตามท่ีชุมชนและเทศบาลก าหนดร่วมกัน -

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบล

 นาจะหลวย

76. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวย 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

50,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 

กองโยธา, กองประปา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาลให้สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล

ต าบล นาจะหลวย - สถานท่ีด าเนินการ ศาลา

เอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

 หรือพ้ืนท่ีตามท่ีชุมชนและเทศบาลก าหนดร่วมกัน -

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบล

 นาจะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

77 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

525,900.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

1.ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 2.ค่าจ้าง

เหมาบริการเก็บขยะ 3.จัดหาถัง

ขยะ 4.จัดซ้ือเตาเผาขยะ 5.การ

จัดการขยะ

- ผลผลิต 1. ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 2. ค่าจ่างเหมา

บริการ เก็บขยะ 3. ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ 4. ค่า

จัดซ้ือถังขยะ - สถานท่ีด าเนินการ ภายในเขต

เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือนอกเขตเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับบริการ

78. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

1,278,100.00 ส านัก/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์

1.จัดหาสถานท่ีก าจัดขยะ 2.จ้าง

เหมาบริการเก็บขยะ 3.จัดหาถัง

ขยะ 4.การจัดการขยะ

ผลผลิต 1. ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 2. ค่าจ่างเหมาบริการ

 เก็บขยะ 3. ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ 4. ค่าจัดซ้ือ

ถังขยะ - สถานท่ีด าเนินการ ภายในเขตเทศบาล

ต าบล นาจะหลวยหรือนอกเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับบริการ
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79 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ฝึกอบรม ?เรียนรู้ประชาธิปไตย

ใส่ใจการเลือกต้ัง? (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบล)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน

ระบอบการเมืองการปกครอง 2.

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

ระบอบระชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.ประชาชนรู้จักเลือกตัวแทนเข้า

ท างานท่ีมีความสามารถตรงกับ

ต าแหน่ง 4.ประชาชนมีความ

เข้าใจวิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง

- ผลผลิต หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ มีประชาชนและ

ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน - สถานท่ี

ด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวย

หรือ ตามท่ีเทศบาลก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

80. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

จัดกิจกรรมตามโครงการอัน

เก่ียวเน่ืองในการปกป้อง

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ (นโยบาย

กระทรวงมหาด ไทย)

120,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชน มี

ส่วนร่วมในการจัดท าโครงการอัน

เก่ียวเน่ือง ในการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์ท าให้เกิดความรัก

 ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

 - ผลผลิตจัดท าโครงการอันเก่ียวเน่ืองในการ

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม:

100คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุม

เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือสถานท่ีท่ีเทศบาล

ต าบลนาจะหลวยก าหนดตามความเหมาะสม  - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย
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81. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง และ 

เสริมสร้างธรรมาภิบาล(จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เจ้าหน้าท่ีและพนักงานเทศบาลฯ

 มีความรู้ความเข้าใจตาม พรบ.วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2533 2.เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน

ของเทศบาลต าบล นาจะหลวย 

น าหลัก ธรรมาภิบาล มาใช้ในการ

บริหารงานในหน่วยงาน

-ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของเทศบาลต าบล

นาจะหลวย เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 50

 คน -สถานท่ีด าเนินการห้องประชุมเทศบาลต าบล 

นาจะหลวยหรือตามท่ีเทศบาลก าหนด -

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

82. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

จัดงานวันเทศบาล (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบล)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เพ่ือให้มีกิจกรรมร าลึกถึงวัน

จัดต้ังเทศบาลและประชาชนผู้มี

ส่วนร่วมได้มารับทราบผลการ

ด าเนินกิจการของเทศบาล 2.

เพ่ือให้พนักงานได้แลกเปล่ียนองค์

ความรู้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีรองรับการบริการประชาชน

- ผลผลิต จัดกิจกรรมงาน วันเทศบาล ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 100

 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาล

หรือตามท่ีเทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - 

กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม



48

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

83. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

เสียภาษีทุกประเภทให้กับ

ผู้ประกอบการ (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบล)

10,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ความ

เข้าใจในการเสียภาษี

- ผลผลิต ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวน ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี - สถานท่ีด าเนินการ

 ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

หรือตามท่ีก าหนดให้เป็นสถานท่ีฝึกอบรม - 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจ

ท่ัวไป และผู้มีส่วนร่วม

84. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาล (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบล)

20,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีทุกประเภทของ

เทศบาลให้สามารถจัดเก็บภาษีได้

ตามเป้าหมาย

- ผลผลิต ผู้ประกอบการผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการ

ฝึกอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี - สถานท่ี

ด าเนินการ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนา

จะหลวย หรือตามท่ีก าหนดให้เป็นสถานท่ี

ด าเนินการ - กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ 

ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และผู้มีส่วนร่วม

85. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ปรับปรุงระบบ แผนท่ีภาษี 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบล)

91,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี ให้

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี จ านวน 1 

คร้ัง:ปี - สถานท่ีด าเนินการ ภายในเขตบริการของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวยจ านวน 7 ชุมชน - 

กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนหรือพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตการ

จัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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86. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

อบรมเพ่ือปรับปรุงระบบบัญชี

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (จาก

การประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ให้สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คร้ัง:ปี - สถานท่ีด าเนินการ

 กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 

กลุ่มเป้าหมาย ระบบบัญชีกองคลัง /ประชาชนท่ีมา

ใช้บริการเทศบาล

87. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดท า แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชน

ต าบล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1. เพ่ือให้ความรู้ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท า

แผนพัฒนาโครงการท่ีเป็นการ

บริการสาธารณะ 2.เพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของภาคีการ

พัฒนาต่าง ๆ ให้เข้าใจอ านาจ

หน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล 3.

เพ่ือการประชุมเชิงปฏิบัติการบูร

ณาการแผนทุกระดับ ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

- ผลผลิต 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ระดับชุมชน 2.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับ

ชุมชนต าบล โดยประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน :

 1 คร้ัง : ปี - สถานท่ีด าเนินการ - ศาลา

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน - ห้องประชุม

เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือ ตามท่ีเทศบาล

ก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผน และคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และคณะอนุกรรมการแผนพัฒนา และผู้มีส่วนร่วม
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88. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอ(สถานท่ีกลาง) 

อ าเภอ นาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น

สถานท่ีกลาง ท าหน้าท่ีในการ

รวบรวมข้อมูลปัญหาความ

ต้องการของประชาชนและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

ในการช่วยเหลือประชาชน 

ตลอกดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 

หลักเกณฑ์และวิธการในการขอรับ

ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

 - ผลผลิต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ(สถานท่ี

กลาง) อ าเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 1 แห่ง : ปี - สถานท่ีด าเนินการ อาคาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างต้ังอยู่

ห้องประชุมท้องถ่ิน อ าเภอนาจะหลวย บริเวณ

หน้าท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

  - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตอ าเภอ         

นาจะหลวย

89. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ประกวดค าขวัญต่อต้านการ

ทุจริต (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เป็นการสร้างจิตส านึกแก่เด็กและ

เยาวชนในการต่อต้านการทุจริต

คอรัปช่ัน

ผลผลิต จัดประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

จ านวน 6 รางวัล:ปี:คร้ัง - สถานท่ีด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือตามท่ี

เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - เป้าหมาย เด็ก

และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

90 การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 

วันอันตราย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

53,270.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือบริการประชาชนและลด

อุบัติเหตุบนทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่

 - ผลผลิต ต้ังจุดตรวจรองจ านวน3 จุด:ปี(ปี พ.ศ.

2559ช่วงต้ังจุดตรวจ ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน) - 

สถานท่ีด าเนินการ (1)จุดตรวจบ้านห้วยโลกถนน

สายหลัก ทางหลวง 2248 (2)จุดตรวจบ้านห้วยซัน

ใต้ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248 (3)จุดตรวจทาง

สายกลางถนนทางหลวงชนบท4029 - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวยและผู้สัญจร ไป-มา

91. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7

 วันอันตราย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือบริการประชาชนและลด

อุบัติเหตุบนทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์

 - ผลผลิต ต้ังจุดตรวจรองจ านวน3 จุด:ปี (ปี พ.ศ.

2559ช่วงต้ังจุดตรวจ ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน) - 

สถานท่ีด าเนินการ (1)จุดตรวจบ้านห้วยโลกถนน

สายหลัก ทางหลวง 2248 (2)จุดตรวจบ้านห้วยซัน

ใต้ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248 (3)จุดตรวจทาง

สายกลางถนนทางหลวงชนบท4029 - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

92. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร. เน่ืองในวัน 

อปพร.เทศบาลต าบลนาจะ

หลวย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

0 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือช่วยให้การจราจรสะดวกช่วย

ลดอุบัติเหตุจากการจราจร

  -ผลผลิต ติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณจุดเส่ียงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศาลต าบล นาจะหลวย 

จ านวนถนนท่ีติดต้ังไม่น้อยกว่า 2สาย: ปี -สถานท่ี

ด าเนินการ -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บริเวณแยกถนน

วิสูตรโยธาภิบาล1ชุมชนศรีพรหม -ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล บริเวณแยกถนนวิสูตรโยธาภิบาล6 - 

แยกนางสมร คันนา ชุมชนห้วยโลก - แยกนางวัน

ทอง ครองยุทธ ชุมชนห้วยโลก - แยกธนาคาร ธกส.

 ชุมชนห้วยโลก -บริเวณแยกท่ีเส่ียงต่อการเกิด

อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    

นาจะหลวยและใกล้เคียงได้รับประโยชน์

93. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 

(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

เพ่ือลดปัญหาการจราจรภายในเขต

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

- ผลผลิต การจัดจราจรภายในเขตเทศบาลต าบล

นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง : เดือน - สถานท่ี

ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา

จะหลวย
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วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ

หน่วยงำนทีรับผิดชอบ

94. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

118,500.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต.

1.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ

ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบล 

นาจะหลวย 2.เพ่ือให้มีบุคลากรท่ี

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า

พนักงานในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 3.เพ่ือส่งเสริม

ความรู้ด้านการจัดการ สาธารณภัย

เบ้ืองต้น

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบล นาจะหลวย จ านวนผู้มีส่วนร่วม ไม่

น้อยกว่า 50 คน:คร้ัง:ปี

ข้อมูล ณ 17/12/2564
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การก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 3,236,000.00 3 1,461,000.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ

ท่องเท่ียว

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 36 18,146,143.02 35 17,956,143.02

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6 1,960,210.00 6 1,960,210.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 4 289,200.00 4 289,200.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 221,650.00 3 221,650.00

รวม 55 23,853,203.02 51 21,888,203.02

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

     เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ จ านวนเงิน 24,606,773 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 51 โครงการ 

จ านวนเงิน 21,888,203 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ
การเบิกจ่าย

งบประมาณ
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 02. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยโลก1 หมู่ท่ี 7

497,000.00 479,000.00 479,000.00 18,000.00

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 03. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน

สุขาภิบาล2 หมู่ท่ี 12

845,000.00 845,000.00 0 0

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 01. ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางวิสูตรโยธาภิบาล ชุมชนหลักเมือง 

หมู่ท่ี 8

498,000.00 491,000.00 491,000.00 7,000.00

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 03. ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกลางเมือง หมู่ท่ี 11

498,000.00 491,000.00 491,000.00 7,000.00

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 04. ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนนนิเวศน์ 

ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี 13

710,000.00 710,000.00 0 0

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต้าบลนาจะหลวย ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 01.โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างป้าย

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ือง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

220,000.00 220,000.00 0 0

7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันแม่

แห่งชาติ

50,000.00 31,050.00 31,050.00 18,950.00

8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธี

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

9 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15.โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ี

ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

25,000.00 23,033.00 23,033.00 1,967.00

10 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 18.โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมหาราช 25,000.00 24,610.00 24,610.00 390
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

11 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 17.โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าฯพระบรมราชินี

20,000.00 18,265.00 18,265.00 1,735.00

12 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน 

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

818,300.00 687,880.00 687,880.00 130,420.00

13 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

33,400.00 22,960.00 22,960.00 10,440.00

14 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการ

สอน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

283,900.00 236,800.00 236,800.00 47,100.00

15 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,950,693.00 1,912,780.02 1,912,780.02 37,912.98

16 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีท้ังภายในและภายนอก

190,000.00 190,000.00 0 0
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

17 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวัน 

โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)

(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์))

3,404,000.00 3,317,000.00 3,317,000.00 87,000.00

18 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย

60,000.00 52,800.00 52,800.00 7,200.00

19 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม

ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารสด 

ร้านอาหาร

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

20 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 05. โครงการ/กิจกรรม : สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

65,000.00 39,000.00 39,000.00 26,000.00

21 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันโรคระบาด

ในสัตว์

30,000.00 22,610.00 22,610.00 7,390.00

22 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

30,000.00 29,995.00 29,995.00 5

23 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณี

ลอยกระทง

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

24 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวัน

ออกพรรษา

30,000.00 29,760.00 29,760.00 240

25 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬา

ไทยส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด

180,000.00 59,920.00 59,920.00 120,080.00

26 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 08. โครงการ/กิจกรรม : ฮีตสิบสอง        คอ

งสิบส่ี

100,000.00 10,000.00 10,000.00 90,000.00

27 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,958,800.00 6,953,300.00 6,953,300.00 5,500.00

28 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพความพิการ 1,881,600.00 1,866,800.00 1,866,800.00 14,800.00

29 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพความพิการ 1,881,600.00 1,866,800.00 1,866,800.00 14,800.00

30 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 91,000.00 91,000.00 5,000.00

31 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาลต้าบลนาจะหลวย

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

32 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก 

หมู่ท่ี 7

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

33 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 02. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลัก

เมือง1 หมู่ท่ี 8

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

34 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 04. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม

 หมู่ท่ี 10

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

35 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 05. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนกลาง

เมือง หมู่ท่ี 11

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

36 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้

 หมู่ท่ี 12

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

37 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซัน

เหนือ หมู่ท่ี 13

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

38 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนส้าหรับ

การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลัก

เมือง2 หมู่ท่ี 8

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

39 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 09. โครงการ/กิจกรรม : ค่าหนังสือเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

33,400.00 22,960.00 22,960.00 10,440.00
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

40 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 10. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

33,400.00 22,960.00 22,960.00 10,440.00

41 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 11. โครงการ/กิจกรรม : ค่าเคร่ืองแบบเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

50,100.00 34,440.00 34,440.00 15,660.00

42 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 12. โครงการ/กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

71,810.00 49,420.00 49,420.00 22,390.00

43 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการ

ขยะในครัวเรือน

50,000.00 34,575.00 34,575.00 15,425.00

44 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น้้าห้วยซัน

50,000.00 46,515.00 46,515.00 3,485.00
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

45 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

01. โครงการ/กิจกรรม : ชุมชนเทศบาลร่วม

ใจปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

40,000.00 39,720.00 39,720.00 280

46 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในเขตเทศบาลต้าบลนาจะหลวย

50,000.00 49,900.00 49,900.00 100

47 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ีก้าจัดขยะ 525,900.00 525,900.00 525,900.00 0

48 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

1,278,100.00 1,263,600.00 1,263,600.00 14,500.00

49 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

09. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตาม

โครงการอันเก่ียวเน่ืองในการปกป้องสถาบัน

ส้าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์

120,000.00 118,200.00 118,200.00 1,800.00
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ล ำดับท่ี

ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

50 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

04. โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ

แผนท่ีภาษี

91,000.00 91,000.00 91,000.00 0

51 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบ

บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

52 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

53 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย

01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “7 

วันอันตราย”

53,270.00 53,270.00 53,270.00 0

54 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย

02. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

“7 วันอันตราย”

50,000.00 49,880.00 49,880.00 120

55 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย

01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

118,500.00 118,500.00 118,500.00 0
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จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

96 89,656,300.00 8 3,503,500.00 6 3,236,000.00 3 1,461,000.00

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ

การท่องเท่ียว 7 290,000.00 5 50,000.00

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

92 44,711,650.00 58 19,300,003.00 36 18,146,143.02 35 17,956,143.02

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 18 13,706,500.00 7 1,994,000.00 6 1,960,210.00 6 1,960,210.00

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ท่ีดี 19 7,517,000.00 11 376,000.00 4 289,200.00 4 289,200.00

6.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม

 และการรักษาความสงบเรียบร้อย 18 3,773,500.00 5 271,770.00 3 221,650.00 3 221,650.00

รวม 250 159,654,950.00 94 25,495,273.00 55 23,853,203.02 51 21,888,203.02

งบประมำณ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564

เทศบำลต ำบลนำจะหลวย นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี

ยุทธศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร

ท้ังหมด
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
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ช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

นายเสนีย์  จ าปาเทศ ประธานคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลนาจะหลวย

045-953309 081-0702894 -

นายสงัดชัย  ระวิเวช กรรมการ 094-3938988

นายสมบูรณ์  ลุนประจักร์ กรรมการ 087-4450335

นายเอกชัย  พวงจ าปา กรรมการ 045-953309 062-9147575 -

นายพา  สุทนัง กรรมการ 045-953309 078-1868397 -

นายมงคล ชนะขันธ์ กรรมการ 045-953309 -

นางค าพอง เวียงค า กรรมการ - 087-1066429 -

นายสีทา นิลภา กรรมการ - 085-0165655 -

นายศรีแย้ม นามวงศ์ กรรมการ - 098-8758392 -

นายจิตร ม่ังมี กรรมการ - 081-9991769 -

นายมานิตย์ สร่างโศก กรรมการ - 063-4960196 -

นายยรรยง สีม่วงกลาง กรรมการ - - -

นายสุวรรณ บุญมาตร กรรมการ - 097-1938405 -

นายฉวี  โยเหลา กรรมการ - 098-8758807 -

นายบุญมี สียา กรรมการ - - -

นางลิขิต เช้ือแก้ว กรรมการ - - -

นายไสว จ าเนียร กรรมการ - 082-2976623 -

นางอ๊ิด  ค าม่ัน กรรมการ - 083-7995899 -

สิบต ารวจโทสุทธนา เติมจิตร กรรมการและเลขนุการ 087-9628617 -

นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 063-2879154 -

นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 096-9525984 -

ซ. คณะกรรมกำร

   1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน
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ช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

นางจ านงค์ สมศรี ประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลนาจะหลวย

- 080-4866442 -

นายไชยวัฒน์  ใสดี กรรมการ

นายรัฐพงษ์  ส าราญร่ืน กรรมการ 045-953309 -

นายสุมล  ผาดี กรรมการ 045-953309

นายบุญรอด ศรีนอร์ กรรมการ - - -

นายชาญณรงค์ พรหมเกษ กรรมการ - - -

นางฉิมพลีรดา ทองมี กรรมการ - - -

นายชาญชัย วงศ์ไชยา กรรมการและเลขนุการ 045-953309 089-2808714 -

นายสุนทร ศรีรักษา กรรมการ - - -

นางฉวี หงษ์อินทร์ กรรมการ - - -

นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 063-2879154 -

นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 096-9525984 -

ช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

สิบต ารวจโทสุทธนา เติมจิตร ประธานคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

นาจะหลวย

045-953309 087-9628617 -

นายชาญชัย วงศ์ไชยา กรรมการ 045-953309 089-2808714 -

นางอภิรัตน์ จดจ า กรรมการ 045-953309 065-2265618 -

นางสาวณัฐชยาพร ทองค าบุตร กรรมการ 045-953309 097-3294149 -

นางนันทวรรณ โวหาร กรรมการ 045-953309 064-0424377 -

นางเตือนจิตร พวงลาภ กรรมการ - 087-9661427 -

นายเดชา สาระวิทย์ กรรมการ - 065-8968128 -

นายไชยวัฒน์ ใสดี กรรมการ - 085-1047508 -

นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ กรรมการและเลขนุการ - 063-2879154 -

นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 045-953309 096-9525984 -

   3. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน

   2. คณะกรรมกำร ติดตำมแผน
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                                                         นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลนาจะหลวย

    ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลนาจะหลวยทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี            ธันวาคม 2564

(นายเสนีย์  จ าปาเทศ)


