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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ถนนด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
(ส าเร็จรูป)  (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาผิว
จราจรที่ช ารุดและ
พฒันาระบบคมนาคม
สะดวก

- ผลผลิต จัดซ้ือแอส
ฟลัท์ติก คอนกรีต 
(ส าเร็จรูป) ถุงละ 20 
กิโลกรัม จ านวนปีละไม่
น้อยกว่า 600  ถุง  ใช้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ไม่น้อยกว่า 5 สาย 
(ตามแบบแปลนแผนผัง
และรายการที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
ก าหนด) - สถานที่
ด าเนินการ ถนนที่ช ารุด
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

2 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
 พร้อมบ่อพกัถนนวิเชียร 
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที8่ (จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
 และแผนชุมชนของชุมชนหลัก
เมือง)

920,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพกัถนนวิเชียร
 ชุมชนหลักเมือง หมู่ที8่
 ขนาดท่อระบายน้ า &
Oslash; 0.60x 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบล นาจะ
หลวย) -สถานที่
ด าเนินการ ถนนวิเชียร 
จากถนนสันติราษฎร์ถึง
ถนนหลักเมือง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญติังบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีดังนี้
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

3 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายท่อลอดเหล่ียม 
ถนนชัยสุวรรณชุมชนห้วยซัน
เหนือ     หมูที่ 13 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและ
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซัน
เหนือ)

150,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวาง
ท่อลอดเหล่ียม ขนาด
 &Oslash; 1.50 x 1.50
 เมตร ยาว10 เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) -สถานที่
ด าเนินการ  ถนนชัย
สุวรรณ

4 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
 พร้อมบ่อพกั ถนนชัยสุวรรณ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13(
จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ)

778,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

- ผลผลิตก่อสร้างว่าง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พกั ขนาด &Oslash; 
0.60 x 1.00 เมตร ยาว
 300 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนา
จะหลวย)-สถานที่
ด าเนินการ        ถนน
ชัยสุวรรณ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ เร่ิมจาก
ถนนวิเชียร ถึง บริเวณ
หน้าบ้านพอ่ใหญอุ่บล
ทองเกลียว

5 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนห้วยโลก 2 ชุมชนห้วยโลก
 หมู่ที่ 7 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยโลก)

834,000.00 ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร คสล. กว้าง
ข้างละ 2.00 เมตร ยาว
 330.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร พท.
ไม่น้อยกว่า1320 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) -สถานที่
ด าเนินการ ถนนห้วย
โลก 2 ชุมชนห้วยโลก 
เร่ิมจากถนนพลาญแก้ว
 ถึง ถนนห้วยโลก1
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

6 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
 พร้อมบ่อพกั ถนนกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชนของ
ชุมชนกลางเมือง)

882,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน
ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างว่าง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พกัถนนกลางเมือง 
ขนาด &Oslash; 0.60 x
 1.00 เมตร ยาว 334 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) -สถานที่
ด าเนินการ ถนนกลาง
เมือง ชุมชนกลางเมือง 
เร่ิมจากถนนวิสูตร
โยธาภบิาล 6 เชื่อมต่อ
คลองระบายน้ าถนน
วิสูตรโยธาภบิาล 4

7 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพรุิณ 
ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันใต้)

787,000.00 ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 307.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือพท.ไม่น้อยกว่า 
1228 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาล ต าบล
นาจะหลวย)-สถานที่
ด าเนินการ ถนนพรุิณ 
ชุมชนห้วยซันใต้ จาก
ทางหลวง 2248 ถึงเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(สวนปาล์มรีสอร์ท)
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

8 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

อุดหนุนส านักงานการไฟฟาู
ส่วนภมูิภาคอ าเภอน้ ายืนตาม
โครงการก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟาูแรงต่ าและระบบ
ไฟฟาูสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบล    นาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนกลาง
เมือง)

200,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟาู
ใช้

-ผลผลิต ขยายเขตไฟฟาู
 1.ถ.วิเศษโกสินทร์ ม.
10 2.ถ.นายอย ม. 8 3.
ถ.ทางหลวง 2248 ม. 7
 4.ถ.วิสูตรโยธาภบิาล 2
 5.ถ.วิสูตรโยธาภบิาล 
17 ขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ า 6.ถ.พรุิณ ม.12 
จากถ.มณีสายรีสอร์ท-
เขตเทศบาล 7.ถ.
สุขาภบิาล 1  ม. 12 
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่
 7,8,10,12

9 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ า
อาคารปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภยัหลังเก่า(จากการ
ประชุมประชาคมทุกระดับ)

130,400.00 เพื่อให้มีห้องน้ าไว้ใช้
บริการประชา ชนได้
เพยีงพอต่อความต้องการ

ต่อเติมและปรับปรุง
ห้องน้ าอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภยัหลังเก่า  ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 6.50
 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) -สถานที่
ด าเนินการ อาคาร
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภยัเทศบาลต าบล
นาจะหลวย  (หลังเก่า)
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

10 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานวันพอ่แห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรัก
ความสามัคคีปรองดอง
ในหมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวัน
พอ่แห่งชาติ ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300
 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ บริเวณ
หน้าที่ว่าอ าเภอนาจะ
หลวย หอประชุมที่ว่า
การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสม
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด

11 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานวันแม่แห่งชาติจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วน   
ท้องถิ่นมีความรักความ
สามัคคีปรองดองในหมู่
คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300
 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ บริเวณ
หน้าที่ว่าอ าเภอนาจะ
หลวย หอประชุมที่ว่า
การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสม
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

12 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดซ้ือผ้าห่มต้านภยัหนาว
ส าหรับประชาชนทั่วไปที่
ประสบภยัทุกกลุ่มจากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ที่ประสบภยัทุกกลุ่มมี
ผ้าห่ม
กันหนาว

- ผลผลิต จัดซ้ือผ้าห่ม
ต้านภยัหนาวส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่
ประสบภยัทุกกลุ่ม
จ านวนไม่น้อยกว่า 150
 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชน

13 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

โครงการหลัก:สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการย่อยที่ 1:
พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการย่อยที่ 2:จัดหา
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

937,000.00 1.เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีการพฒันาตนเอง
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ เพยีงพอ
กับความต้องการ

- ผลผลิต 1.สนับสนุน
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ไม่น้อย
กว่า 8 คน:ปี 2.จัดหา
อาหารกลางวันเด็กเล็ก
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี (
 ปี พ.ศ. 2561มีเด็กเล็ก
 จ านวน คน 200x 20 
บาท x 280 วัน)- 
สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

14 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดหาอาหารเสริม (นม)(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชนของชุมชน 
ห้วยซันใต้)

2,025,630.00 เพื่อให้เด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพ เพยีงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหาร
เสริม (นม) (ปี พ.ศ.
2560 คาดว่ามีเด็กเล็ก
และนักเรียนรวม 1,015
 คน) ส าหรับโรงเรียน
นาจะหลวย(กรป.กลาง)
อุปถัมภ ์822x 8 บาท x
 260 วัน เป็นเงิน 
1,709,760 บาท,
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในศรี
พรหม 193 คนx 8 บาท
 x 280 วัน เป็นเงิน 
432,320 บาทและเด็ก
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,024 คน:ปี ได้รับ
บริการ - สถานที่
ด าเนินการโรงเรียนนา
จะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมถ)์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

15 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

การจัดงานวันเด็ก(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

122,000.00 เพื่อให้เด็กในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยมีความสุข 
สนุกสนานกล้า
แสดงออกมีความรัก
และมีวามสัมพนัธ์ที่ดี
ของเด็กกับกลุ่มเพื่อน 
ครอบครัว และชุมชน

- ผลผลิตเด็กและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก จ านวน
ไม่น้อยกว่า 250   คน:ปี
 - สถานที่ด าเนินการ
สนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลัง
เก่า) และสนามกีฬา
หน้าที่ว่าการอ าเภอนา
จะหลวยหรือสถานที่ ที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด ตามความ
เหมาะสม

16 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

297,500.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีการ
พฒันาตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

- ผลผลิตจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวนไม่น้อย
กว่า 200 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดศรีพรหม

17 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
เพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
ให้กับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ใน
วัดศรีพรหม (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีวัสดุใส่
อาหารที่สะอาด
ได้มาตรฐาน

- ผลผลิต จัดซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว/ถาด
หลุม ช้อน ส้อม ส าหรับ
เด็กเล็กจ านวน ไม่น้อย
กว่า 200 คน:ปี- 
สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด
ศรีพรหม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

18 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

ประชุมทางวิชาการสาน
สัมพนัธ์ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนปฐมวัย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย    มี
ความเข้าใจระหว่างกัน
และมีความสัมพนัธ์ที่ดี
ต่อกัน

- ผลผลิตผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และ
ผู้มีส่วนร่วม ร่วม
กิจกรรมประชุมทาง
วิชาการรับฟงัการ
บรรยายพเิศษจ านวน
ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -
 สถานที่ด าเนินการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

19 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

10,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และได้ลกเปล่ียน
ความรู้ในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

- ผลผลิตกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและผู้มี
ส่วนร่วม มาประชุม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 
คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรือศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

20 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดซ้ือสมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

15,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนปฐมวัย ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์มีเอกสารบอก
ข้อมูลเด็กเป็นส่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน
สามารถทราบข้อมูล
ทั่วไปและพฒันาการ
เกี่ยวกับเด็กนักเรียน

- ผลผลิตศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหมมีสมุดประจ าตัว
เด็กนักเรียนส าหรับเด็ก
 จ านวนไม่น้อยกว่า 200
 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดศรีพรหม



16

ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

21 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามัญประจ า
บ้าน)(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อจัดซ้ือยาในบัญชี
หลักแห่งชาติ เวชภณัฑ์
ที่ไม่ใช่ยา เช่น ส าลี  ผ้า
ก๊อซ  เข็มฉีดยา น้ ายา
ล้างแผลและวัสดุอื่น ๆ
ที่จ าเป็นฯลฯเพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาล

- ผลผลิตจัดซ้ือยาใน
บัญชีหลักแห่งชาติ 
เวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่น
 ส าลี ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา
 น้ ายาล้างแผลและวัสดุ
อื่น ๆที่จ าเป็นฯลฯ
จ านวนไม่น้อยกว่า15 
รายการ :ปี:100คน - 
สถานที่ด าเนินการ กอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม

22 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย(ุจาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยได้ร่วมกิจกรรมมี
ความสุขสนุกสนาน 


- ผลผลิต จัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุจ านวนไม่
น้อยกว่า 800 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(หลังเก่า) หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด

23 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีลอยกระทง
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2)

150,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีความ
ซาบซ้ึง ตระหนักใน
ความส าคัญและเห็น
คุณค่าประเพณี
วัฒนธรรมไทยในวัน
ลอยกระทง

- ผลผลิตจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
ส าหรับประชาชนและผู้
มีส่วนร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน หมู่ที1่2 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

24 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีสงกรานต์(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
 และจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนห้วยโลก ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
หลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

200,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
สงกรานต์ และมีความ
รักความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน

- ผลผลิตจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
ส าหรับประชาชนและผู้
มีส่วนร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ 
สนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ 
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

25 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าป(ีจากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนหลักเมือง
1 ชุมนหลักเมือง 2 ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี

- ผลผลิตจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 
500คน:ปี ? สถานที่
ด าเนินการ สนามกีฬา
หน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลัง
เก่า) และบริเวณที่ดิน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย  หมู่ที่ 12 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดให้เป็น
สถานที่เหมาะสมจัด
กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

26 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดท าต้นเทียนพรรษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และ
จากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหมชุ มชนกลางเมือง)

360,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมงานแห่เทียน
พรรษาประจ าปีใน
ระดับจังหวัดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และร่วมอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีจัดท าต้น
เทียนพรรษาเป็นพทุธ
บูชา   


- ผลผลิตจัดท าต้น
เทียนพรรษา เพื่อเข้า
ร่วมงานแห่เทียน
พรรษาประจ าปีของ
จังหวัดอุบลราชธานี 
และจ านวนประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมได้เข้า
ชมเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ 
จัดท าและประดับ
ตกแต่งต้นเทียนพรรษา
 ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด และ
เข้าร่วมงานบริเวณรอบ
ทุ่งศรีเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี

27 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีวันออกพรรษา
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผนชุมชน
ของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีอันดีงามและ
สร้างพลังความ สมัคร
สมานสามัคคีปรองดอง
ในหมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมใน
วันออกพรรษา ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 
500 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการจุดเร่ิมต้น ณ
 บริเวณข้างศาลาที่พกั
ผู้โดยสารหน้าโรงเรียน
นาจะหลวย  ไปตาม
ถนนทางหลวงชนบท 
4029 ถนนทางหลวง
2248 ?บริเวณศาลเจ้า
พอ่หลักเมืองเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

28 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชน 
ของชุมชน ห้วยซันใต้)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

- ผลผลิตจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
ส าหรับประชาชนและผู้
มีส่วนร่วม จ านวนไม่
น้อยกว่า 500 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และ
บริเวณศาลหลักเมือง
อ าเภอนาจะหลวย หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด

29 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดหาศาลพระภมูิเจ้าที่พร้อม
ติดต้ังและพร้อมเคร่ืองอุปกรณ์
ประจ าศาลพระภมูิเจ้าที่ครบ
ชุดหน้าส านักงานเทศบาลต าบล
   นาจะหลวย    (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม น่าชมน่ามอง
และประชาชนที่มาใช้
บริการมีความจรรโลง
ใจต่อสถานที่ราชการ

- ผลผลิต ศาลพระภมูิ
เจ้าที่ จ านวน 1 หลัง - 
สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

30 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาภจูองคัพ 
ต้านยาเสพติด(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยโลก)

220,000.00 เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน


- ผลผลิต จัดการ
แข่งขันกีฬาภจูองคัพ
ต้านยาเสพติดมี
ประชาชนสนใจส่งทีม
เข้าแข่งขันจ านวนไม่
น้อยกว่า 20 ทีม:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ
สนามหน้าที่ว่าการ
อ าเภอนาจะหลวย และ
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย (หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดเป็น
พื้นที่แข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

31 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม ชุมชน
ห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง
 ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2)

200,000.00 เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยมีความรักความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของชุมชน

- ผลผลิต จัดการ
แข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่า
ชาวคุ้มเทศบาลต้านยา
เสพติด มีชุมชนสนใจส่ง
ทีมเข้าแข่งขันจ านวนไม่
น้อยกว่า 20 ทีม:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดเป็น
พื้นที่แข่งขัน

32 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดซ้ือวัสดุกีฬาส าหรับชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีวัสดุกีฬาใช้เข้า
ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬา
เชื่อมสัมพนัธไมตรี
ระหว่างกัน

- ผลผลิต จัดซ้ือวัสดุ
กีฬาส าหรับบริการ
ประชาชนและชุมชนที่
ได้รับวัสดุกีฬา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน:ปี
 ? สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หรือ
ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าชุมชน หรือตามที่
เทศบาลก าหนด

33 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย(ุจาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

7,321,200.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง


- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุจ านวนไม่
น้อยกว่า 800 คน:ปี 
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 888 คน-
สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย/
ธนาคารออมสินหรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดเป็นจุด
รับเบี้ยยังชีพ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

34 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

2,054,400.00 เพื่อให้ผู้พกิารในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง


- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้พกิารจ านวนไม่
น้อยกว่า 120 คน:ปี
จ านวน ผู้พกิารที่จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพที่จะ
ได้รับ ปี พ.ศ 2561 
จ านวน 214 คน -
สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย/
ธนาคารออมสินหรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดเป็นจุด
รับเบี้ยยังชีพ

35 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

156,000.00 เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึง


- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์จ านวน
 ไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี
จ านวนผู้ปุวยเอดส์ที่จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพที่จะ
ได้รับ ปี พ.ศ 2561 
จ านวน 21   คน -
สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย/
ธนาคารออมสินหรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดเป็นจุด
รับเบี้ยยังชีพ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

36 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับ และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม)

220,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการถ้วนหน้า

-ผลผลิต จ่ายเงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่จ านวน
ประชาชนที่ได้รับบริการ
ไม่น้อยกว่า 7,000คน:ปี
(ปี พ.ศ.2559 ประชากร
ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย 7,441 คน)- 
สถานที่ด าเนินการ ห้อง
ประชุมหรือสถานที่ที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม

37 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวย  ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเนื่อง
ในงานวันรัฐพธิีและวันส าคัญ
ทางศาสนา  (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีชาติ ตาม
ระเบียบที่ทางราชการ
และนโยบายรัฐบาล
ก าหนดให้อ าเภอนาจะ
หลวยจัดงานรัฐพธิี /
งานพธิีการ

- ผลผลิต อุดหนุน
กิจกรรมการจัดงานรัฐ
พธิีงานพธิีการ และวัน
ส าคัญทางศาสนาของ
อ าเภอนาจะหลวย 
เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเข้าร่วม จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน:ปี -
 สถานที่ด าเนินการ 
หอประชุมอ าเภอนาจะ
หลวยหรือตามที่อ าเภอ
นาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

38 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ)์ตาม
โครงการอาหารกลางวัน(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

3,492,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ เพยีงพอ
กับความต้องการ

- ผลผลิต จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน
โรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ)์
จ านวนไม่น้อยกว่า 700
 คน:ปี(คาดว่าปี พ.ศ. 
2561มีนักเรียนจ านวน 
850คน x 20 บาท x 
200 วัน) - สถานที่
ด าเนินการ โรงเรียนนา
จะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์

39 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานพระราชพธิีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
๙     (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล )

100,000.00 1. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา      ภมูิ
พลอดุลยเดช 
2. เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ  พระ
ปรมินทรมหา ภมูิพลอ
ดุลยเดช   

จัดพระราชพธิีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ    พระ
ปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อย
กว่า 300 คน :ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
ก าหนดตามความ
เหมาะสมภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

40 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

จัดงานพระราชพธิีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙           (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล )

100,000.00 1. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช 
2. เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พอ่ค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ   พระ
ปรมินทรมหา ภมูิพลอ
ดุลยเดช   

จัดงานพระราชพธิีวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภมูิพล
 อดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙
 ส าหรับประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่
น้อยกว่า 300 คน :ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
ก าหนดตามความ
เหมาะสมภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

41 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย  วรางกูร
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับเทศบาล )

80,000.00 1. เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
 รัชกาลที1่0 
2.เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อมร าลึกใน
พระหากรุณาธิคุณของ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 28 
กรกฎาคม

จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  มหา
วชิราลงกรณ บดิน      
 ทรเทพย  วรางกูร 
ส าหรับประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่
น้อยกว่า 300 คน :ปี - 
สถานที่ด าเนินการ  
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

42 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการจัดงานพระราชพธิี
ถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช อ าเภอนา
จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อุดหนุนอ าเภอนาจะ
หลวยตามโครงการจัด
งานพระราชพธิีถวาย
ดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธานี

อุดหนุนอ าเภอนาจะ
หลวยตามโครงการจัด
งานพระราชพธิีถวาย
ดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช อ าเภอนาจะ
หลวย จังหวัด
อุบลราชธานี

43 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะของพนักงานเก็บขยะ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

60,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดเก็บขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

- ผลผลิต จัดซ้ือวัสดุ
เคร่ืองแต่งกายส าหรับ
พนักงานเก็บขยะ ได้แก่
ชุดพนักงานเก็บขยะ
รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้า
เส้ือกันฝน  ฯลฯ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 20 ชุด:20
คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและบริการ
จัดเก็บขยะในชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

44 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก:ปรับภมูิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าภายในเขตเทศบาล 
โครงการย่อยที่  1 ปรับภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
โครงการย่อยที่ 2 ปรับภมูิทัศน์
อ่างเก็บน้ าห้วยโลก (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและ
จากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม
 ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
อ่างเก็บน้ าห้วยโลกให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม
 ท าความสะอาดอ่าง
เก็บน้ าในพื้นที่ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 50 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ อ่าง
เก็บน้ าห้วยโลก อ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

45 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภมูิ
ทัศน์ทิดพระเกียรติวันพอ่
แห่งชาติ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชนศรีพหรม)

35,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขตเทศบาล
 ครบทั้ง 7 ชุมชน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า  50 
คน  :ปี - สถานที่
ด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย หรือพื้นที่พฒันา
ตามที่ชุมชนและ
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดร่วมกัน

46 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภมูิ
ทัศน์ทิดพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม)

35,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขตเทศบาล
ครบทั้ง 7 ชุมชน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 
คน  :ปี - สถานที่
ด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย หรือพื้นที่ตามที่
ชุมชนและเทศบาล
ก าหนดร่วมกัน

47 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จ้างเหมาฝังกลบขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

298,400.00 เพื่อให้มีศูนย์ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภบิาล

- ผลผลิต จ้างเหมา
บริการฝังกลบขยะ
ตลอดปี ? สถานที่
ด าเนินการ ใช้ที่ดินของ
นายสิมมา บุญคง 
ราษฎรชุมชนหลักเมือง 
เป็นที่ฝังกลบขยะ ซ่ึงอยู่
ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลภจูองนายอย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

48 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

1,019,700.00 เพื่อรองรับบริการก าจัด
ขยะมูลฝอยในชุมชน
อย่างทั่วถึง


- ผลผลิต จ้างหมา
บริการกรณีจ้างบุคคล
ธรรมดาช่วยเหลือการ
ปฏบิัติงานเฉพาะกิจ
เป็นคร้ังคราวที่มีความ
จ าเป็นในการส่งเสริม
การปฏบิัติงานได้แก่ 
จ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล  
ตลอดปี ? สถานที่
ด าเนินการ รองรับการ
จัดเก็บขยะในชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

49 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือถังขยะ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

100,000.00 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ขยะภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
2.เพื่อจัดการส่ิงแวดล้อม
ให้สะอาดถูก
สุขลักษณะตาม
มาตรฐานสุขาภบิาล
ส่ิงแวดล้อม

- ผลผลิต จัดซ้ือถังขยะ
รองรับบริการครัวเรือน
 จ านวนไม่น้อยกว่า 100
 ครัวเรือน:ปี ? สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ตลาดสด 
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

50 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก :การบริหาร
จัดการศูนย์ก าจัดขยะเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยแบบครบ
วงจร  (โครงการย่อยที่ 1:วิจัย
แนวทางการจัดการมูลฝอย
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
(จากแผนชุมชนห้วยซันใต้)2:
ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ 3:
ก่อสร้างอาคารบ่อหมักปุ๋ย
ชีวภาพ 4:ก่อสร้างอาคารลาน
คอนกรีตคัดแยกขยะ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบล))

180,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ขยะภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

- ผลผลิต 1. เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมี
งานวิจัยด้านการจัดการ
มูลฝอยโดยใช้เตาเผา
ขนาดเล็กประหยัด
พลังงานปลอดมลพษิ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 2.
ก่อสร้างอาคารเตาเผา
ขยะ ขนาดกว้าง 6 เมตร
 ยาว 12 เมตร 3.
ก่อสร้างอาคารบ่อหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 16 เมตร 
4.ก่อสร้างอาคารลาน
คอนกรีตคัดแยกขยะ 
ขนาดกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร(ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนา
จะหลวย)

51 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
เพื่อการบริการประชาชน(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

26,293,270.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและตระหนักใน
การปฏบิัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เงินเดือนฝุายการเมือง 
เงินเดือนฝุายประจ า 
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ

- ผลผลิต จ่ายเป็น
เงินเดือนฝุายการเมือง 
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล จ านวน 17
 คน  ฝุายประจ า 24 
คน จ่ายเป็นเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทน ฯลฯ



29

ยุทธศาสตร์ โครงการ
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ผลผลิต

52 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม เรียนรู้ประชาธิปไตย
ใส่ใจการเลือกต้ัง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบอบ
การเมืองการปกครอง
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ระชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
3.ประชาชนรู้จักเลือก
ตัวแทนเข้าท างานที่มี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง
4.ประชาชนมีความ
เข้าใจวิธีการลงคะแนน
เลือกต้ัง



- ผลผลิต  หน่วยงาน
สามารถปฏบิัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
80 คน - สถานที่
ด าเนินการห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด

53 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะ สถาบัน
พระมหากษัตริย(์จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

235,000.00 เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการ
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ท าให้
เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดองในหมู่
คณะ

- ผลผลิตจัดท าโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องในการ
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม:100คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือสถานที่
ที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม



30

ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
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54 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏบิัติ
ราชการทางปกครอง และ 
เสริมสร้างธรรมาภบิาล(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 1.เจ้าหน้าที่และ
พนักงานเทศบาลฯ มี
ความรู้ความเข้าใจตาม 
พรบ.วิธีปฏบิัติราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ.2533
2.เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย น า
หลัก ธรรมาภบิาล มาใช้
ในการบริหารงานใน
หน่วยงาน

-ผลผลิต เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เข้า
ร่วมฝึกอบรมจ านวนไม่
น้อยกว่า 50 คน -
สถานที่ด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนด

55 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การจัดการเลือกต้ังทุกระดับ 300,000.00 เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเลือกต้ังทุก
ระดับ

- ผลผลิต ด าเนินการ
จัดการเลือกต้ังตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังทุกระดับ ตาม
อ านาจหน้าที่ ? สถานที่
ด าเนินการ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

56 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดหาส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

10,000.00 1.เพื่อสร้างความพงึ
พอใจในการปฏบิัติงาน
ของพนักงานให้แก่
ประชาชนและผู้มา
ติดต่อขอใช้บริการ
เทศบาล
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบอกรับวารสาร
ต่าง ๆ  หนังสือพมิพ์
รายวัน หนังสือ หรือ
วารสาร ส าหรับบริการ
ประชาชน

- ผลผลิต ส่ือส่ิงพมิพ์
ได้แก่ ค่าบอกรับ
วารสารต่าง ๆ หนังสือ 
หรือวารสารต่าง ๆ 
รวมทั้งระเบียบ และ
กฎหมายของทาง
ราชการที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏบิัติงาน/
หนังสือพมิพ ์เดือนละ 
60 ฉบับ จ านวนส่ือ
ส่ิงพมิพท์ี่จัดหา 720 
ฉบับ:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย
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57 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดงานวันเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

40,000.00 1.เพื่อให้มีกิจกรรม
ร าลึกถึงวันจัดต้ัง
เทศบาลและประชาชน
ผู้มีส่วนร่วมได้มา
รับทราบผลการด าเนิน
กิจการของเทศบาล
2.เพื่อให้พนักงานได้
แลกเปล่ียนองค์ความรู้
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏบิัติหน้าที่รองรับการ
บริการประชาชน

- ผลผลิต จัดกิจกรรม
งานวันเทศบาล 
ประชาชน เจ้าหน้าที่ 
และผู้มีส่วนร่วม จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน:ปี 
 - สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาล
หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

58 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการเพื่อบริการ
ด้านโทรคมนาคม(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนใช้
บริการอินเตอร์เน็ต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

- ผลผลิต จัดบริการ
อินเตอร์เน็ต ความเร็ว 
15/10 เมกกะไบต์ ให้
ประชาชนเข้าใช้บริการ
ตลอดปี (จ่ายค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน 
จ านวน 12 เดือน) - 
สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

59 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก:การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัด
กิจกรรมงานพฒันาและจัดเก็บ
รายได้ โครงการย่อย1ฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี
ทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 2:เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาล 3:ปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษ(ีจากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีทุก
ประเภท
2.เพื่อพฒันาระบบแผน
ที่ภาษี ให้สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง

- ผลผลิต ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า200คน 
ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษี จ านวน 1 คร้ัง:ปี -
 สถานที่ด าเนินการ 
ภายในเขตบริการของ
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยจ านวน 7 ชุมชน
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60 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ให้สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุง
ระบบบัญชีด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 1
 คร้ัง:ปี - สถานที่
ด าเนินการ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

61 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก :ประชุมเชิง
ปฏบิัติการ เพื่อการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น  การจัดท า
เทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย
 การติดตามและประเมินผล 
(ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อ 
โครงการย่อยที่ 1.จัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น 2:การ
จัดท าแผนพฒันา และแผนการ
ด าเนินงาน 3:การติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 4:จัดท า
เทศบัญญติั)

110,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในความร่วม
รับผิดชอบท้องถิ่นของ
ตนและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอ
แนวทางการพฒันา
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

- ผลผลิต1. กิจกรรม
ประชุม เวทีประชาคม 
ประชาชนร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 80 คน 2.
จัดประชุมแผนพฒันา 
ปีละ 2 คร้ัง 3.ติดตาม
และประเมินผล ปีละ 2
 คร้ัง 4.เผยแพร่เทศ
บัญญติั ไม่น้อยกว่า 30 
เล่ม  -สถานที่
ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนหรือตามก าหนด

62 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

45,000.00 เพื่อน าข้อมูลที่แสดงถึง
สภาพของครัวเรือนตาม
ความเป็นจริงมา
วางแผนในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

- ผลผลิต ส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1,500 ครัวเรือน:ปี 
 (ปี พ.ศ.2559  ส ารวจ
ได้จ านวน 1,019 
ครัวเรือน) ? สถานที่
ด าเนินการ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

63 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดท าแผนชุมชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน
ชุมชนและเกิดการ
พฒันาชุมชนเข้มแข็ง

- ผลผลิต กรรมการ
ชุมชน ประชาชนผู้มี
ส่วนร่วมจัดท าแผน
ชุมชน จ านวนไม่น้อย
กว่า 70 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้านหรือตามที่
เทศบาลก าหนด

64 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการกิจการงาน
ช่างเพื่อการบริการสาธารณะ
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้การบริหารงาน
และการบริการงานช่าง
มีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความพอใจ

- ผลผลิต  จัดกิจกรรม
บริการไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการดังนี1้.
ค่าใช้จ่ายด้าน
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยจัดท าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง จ านวนปีละ
 2 รายการ เช่น 
ปรับปรุงสันฝายห้วยโลก
 ปรับปรุงอาคารศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดศรีพรหม 
งบประมาณ ปีละ 
200,000 บาท 2. 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานช่างปีละ 2 
รายการ เช่น ใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
รังวัดที่ดินของเทศบาล
หรือที่สาธารณะ ใน
ความดูแล ค่าปัก เสา
พาดสาย ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

65 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

3,612,500.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความพอใจในการ
บริหารงานองค์กรและ
การบริการที่อ านวย
ความสะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ


- ผลผลิต 1.จ่ายเงิน
บ ารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กร
เพื่อการบริการ
ประชาชนจ่าย เงิน
ส ารองจ่ายเงินส ารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉิน 3.
ช าระหนี้เงินกู้ช าระหนี้
ตามสัญญากู้เงิน 
800,000.00 บาท 
งบประมาณรวมทั้งส้ิน 
บาท:ปี1,374,666.00 
บาท

66 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในการท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
ประจ าป(ีจากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

30,000.00 1.เพื่อให้ก านัน 
ผู้ใหญบ่้าน สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และประชาชนผู้น า
ท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น
เข้าใจแนวทางปรัชญา
การด าเนินชีวิตตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพยีง
2.เพื่อให้มีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
 และประชาชนมี
รายจ่ายลดลงเพิ่มพนู
รายได้

- ผลผลิต อุดหนุน
อ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพยีง ใน
การท าปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน จ านวน 30,000
 บาท:คร้ัง:ปี ? สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพยีง ใน
การท าปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน อ าเภอนาจะ
หลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

67 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืน ในระบอบประชาธิปไตย
และปกปูองสถาบันอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

10,000.00 1.เพื่อให้ผู้น าเป็น
ตัวอย่างแก่ประชาชน
ในการขับเคล่ือนการ
สร้างความปรองดอง 2.
เพื่อให้ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์ 
ให้ความร่วมมือในการ
ปฏรูิปประเทศ

- ผลผลิต ผู้น าชุมชน 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญบ่้าน
 ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านันและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
จ านวน 400 คน - 
สถานที่ด าเนินการ  
ที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย

68 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540?(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล )

30,000.00 เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540?

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน
 100 คน :ปี:คร้ัง - 
สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หรือ
ตามที่เทศบาลก าหนด
ตามความเหมาะสม

69 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

จัดท า ปรับปรุงและทบทวน 
เทศบัญญติัเพื่อควบคุมการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม(เทศ
บัญญติัอื่นที่ไม่ใช่เทศบัญญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,000.00 เพื่อจัดท าเทศบัญญติั
ควบคุมการจัดระเบียบ
สังคม การจัดระเบียบ
ตลาดสดและอื่น ๆ ตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

- ผลผลิต มีการจัด
ประชุมประชาคม 
จ านวนผู้เข้าประชุมไม่
น้อยกว่า 50 คน:คร้ัง:
ชุมชน:ปี และจัด
ประชุมคณะกรรมการ
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 
คร้ัง:1เร่ือง:ปี(ปี พ.ศ.
2554 จัดท าเทศบัญญติั
ตลาดสดสาธารณะ ) - 
สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนและห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

70 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายวัสดุ
เคร่ืองดับเพลิง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

40,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิงรองรับการ
บริการประชาชน


- ผลผลิต จัดซ้ือวัสดุ
เคร่ืองดับเพลิงจ านวนปี
ละ 5 รายการ เช่น 
หัวฉีดดับเพลิง สาย
ดับเพลิง ท่อดูดน้ า ข้อ
ต่อ น้ ายาดับเพลิง 
เคร่ืองดับเพลิงหรือถัง
ดับเพลิงเคมี ตะกร้า
หวายกรองผง เส้ือคลุม
ดับเพลิง รองเท้า ถุงมือ
ดับเพลิง หมวกดับเพลิง
 ชุดดับเพลิง

71 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

280,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏบิัติงานของงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

- ผลผลิต-จัดซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัวของ
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
งบประมาณ10,000 
บาท-จ้างเหมาท าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยังบประมาณ
 10,000 บาท-ค่า
ประกันภยัรถยนต์
ราชการ บน 4793 
งบประมาณ 4,500 
บาท- ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 100,000 
บาท-  ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 50,000 
บา- ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง งบประมาณ 
50,000 บาท- ค่าวัสดุ
น้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน งบประมาณ 
185,500 บาท- ค่าวัสดุ
เคร่ืองแต่งกาย 
งบประมาณ 10,000 
บาท
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

72 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

บ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติด(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

47,500.00 เพื่อพฒันาจิตใจผู้เข้า
รับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด


- ผลผลิตด าเนินการส่ง
ผู้ติดยาเสพติดในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ไปบ าบัดและ
ฟื้นฟสูภาพที่ศูนย์บ าบัด
 จ านวนไม่น้อยกว่า5 
คน: ปี- สถานที่
ด าเนินการ ตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

73 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 
วันอันตราย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อบริการประชาชน
และลดอุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

- ผลผลิต ต้ังจุดตรวจ
รองจ านวน3 จุด:ปี(ปี 
พ.ศ.2559ช่วงต้ังจุด
ตรวจ ไม่มีอุบัติเหตุทาง
ถนน) ? สถานที่
ด าเนินการ (1)จุดตรวจ
บ้านห้วยโลกถนนสาย
หลัก ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบ้านห้วยซัน
ใต้ถนนสายหลัก ทาง
หลวง 2248 (3)จุด
ตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท
4029

74 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7
 วันอันตราย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อบริการประชาชน
และลดอุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

- ผลผลิต ต้ังจุดตรวจ
รองจ านวน3 จุด:ปี(ปี 
พ.ศ.2559ช่วงต้ังจุด
ตรวจ ไม่มีอุบัติเหตุทาง
ถนน) ? สถานที่
ด าเนินการ (1)จุดตรวจ
บ้านห้วยโลกถนนสาย
หลัก ทางหลวง 2248 
(2)จุดตรวจบ้านห้วยซัน
ใต้ถนนสายหลัก ทาง
หลวง 2248 (3)จุด
ตรวจทางสายกลาง
ถนนทางหลวงชนบท
4029
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

75 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีประจ าปีของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 30 
นายอาสาสมัครรักษา
ดินแดน(อส.) 12 นาย 
และอาสาสมัครปูองกัน
ภยัฝุายพลเรือน (อป
พร.) เทศบาลต าบลนา
จะหลวย 102 นาย ใน
งานประเพณีลอย
กระทงประจ าป(ีคนละ 
200 บาท)

- ผลผลิต จัดกิจกรรม
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าปี งาน
ประเพณีแข่งเรือ
ประจ าปีจ านวน
อาสาสมัครไม่น้อยกว่า
100 นาย:งานประเพณี:
ปี - สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน หมู่ที่ 12 
สนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด

76 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภยัในชุมชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความรู้ มี
ความช านาญระงับ
อัคคีภยั และตระหนัก
ในความปลอดภยัด้าน
อัคคีภยั

- ผลผลิต ฝึกการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
จ านวนผู้มีส่วนร่วม ไม่
น้อยกว่า 50 คน:คร้ัง:ปี
 ? สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

77 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร.เนื่องในวัน 
อปพร.ปี พ.ศ.2560เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 1.เพื่อส่งเสริมการ
ปฏบิัติงานปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ
อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน(อปพร.)ที่
ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความ
มุ่งมั่นและเสียสละ
3.เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
ความสามัคคีในองค์กร

- ผลผลิต ฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. และจัด
กิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ เนื่องในวัน 
อปพร.วันที่ 22 มีนาคม
ของทุกปี จ านวนอป
พร.ที่มีส่วนร่วมปีละ 
150 คน ? สถานที่
ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

78 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดพธิีชุมนุมเดินสวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร.(22มี.ค.ของทุกปี) 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

20,000.00 เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
อปพร.ให้มีความรัก 
สามัคคีในระดับพื้นที่
และระดับชาติ

- ผลผลิต เจ้าหน้าที่
และสมาชิก อปพร.เข้า
ร่วมพธิีชุมนุมเดินสวน
สนามเนื่องในวัน อปพร.
(22 มี.ค.ของทุกปี)
จ านวน อปพร. ไม่น้อย
กว่า 10คน :ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ 
ตามที่จังหวัดก าหนด

79 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ออกตรวจปูองกันและระงับ
อัคคีภยัตาม พรบ.นายตรวจ
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,000.00 1.เพื่อปูองกันชีวิตและ
ทรัยพสิ์นของประชาชน 
2.เพื่อแนะน าให้ความรู้
ถึงประชาชนในการ
ปูองกันอัคคีภยั

-ผลผลิต    ออกตรวจ
พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยจ านวน 7 ชุมชน
 -สถานที่ด าเนินการ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

80 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ต่อเติมห้องวิทยุงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

0.00 1.เพื่อการส่ือสารที่
รวดเร็วในพื้นที่รัศมีการ
ปฏบิัติงาน
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั


- ผลผลิต ต่อเติมห้อง
วิทยุงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 8 เมตร จ านวน 1 ห้อง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) - สถานที่
ด าเนินการ บริเวณข้าง
อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัหลัง
ใหม่ ระหว่างอาคาร
พสัดุและอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
 หลังใหม่

81 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดอุบลราชธานีตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดประจ าปี

30,000.00 1.เพื่อลดปัญหาการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
จังหวัดอุบลราชธานี
2.เพื่อลดการแพร่
ระบาดยาเสพติดพื้นที่
ตอนในทุกอ าเภอ
3.เพื่อส่งเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการ
เฝูาระวังตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

- ผลผลิต อุดหนุนตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จ านวน 30,000 
บาท (ปี พ.ศ.2558 จับ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้
จ านวน 176ราย) ? 
สถานที่ด าเนินการ 
ครอบคลุมอ าเภอทุก
แห่งภายในจังหวัด
อุบลราชธานีหรือตามที่
จังหวัดอุบลราชธานี
ก าหนด
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามขอ้บญัญตัิ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

82 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  
(วันที่ ๒๖ มิถุนายน      ของ
ทุกปี)     (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล )

20,000.00 เพื่อรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด และให้ตระหนัก
ถึงพษิภยัของยาเสพติด
ให้ประประชาชนในเขต
เทศบาลหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 ประชาสัมพนัธ์ แจก
แผ่นพบั แจกสต๊ิกเกอร์ 
หรือการแสดงเชิงสัญญา
 จ านวนผู้มีส่วนร่วมไม่
น้อยกว่า 80 คน:คร้ัง:ปี
 -สถานที่ด าเนินการ 
ตามที่เทศบาลก าหนด


