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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
1 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานถนนด้วยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (ส าเร็จรูป)  
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 99,450.00 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานถนน
ด้วยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต

01/04/2561 182

2 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพกัถนน
วิเชียร ชุมชนหลักเมือง หมู่
ที่8 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของชุมชน
หลักเมือง)

920,000.00 564,000.00 ฎ1054  11/2561 21/04/2561 90

3 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายท่อลอด
เหล่ียม ถนนชัยสุวรรณ
ชุมชนห้วยซันเหนือ     หมู
ที่ 13 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
และแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันเหนือ)

150,000.00 149,500.00 ฏ99 30/09/2561 45

4 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนห้วยโลก 2 
ชุมชนห้วยโลก หมู่ที่ 7 
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยโลก)

834,000.00 580,000.00 ฎ241 04/10/2561 90

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญติังบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
5 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพกั ถนน
กลางเมือง ชุมชนกลางเมือง
 หมู่ที่ 11 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
และแผนชุมชนของชุมชน
กลางเมือง)

882,000.00 696,000.00 ฏ243 05/10/2561 180

6 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
พรุิณ ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่
ที่ 12 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล 
และแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยซันใต้)

787,000.00 550,000.00 ฏ242/2562 04/10/2561 90

7 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อุดหนุนส านักงานการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาคอ าเภอน้ ายืน
ตามโครงการก่อสร้างขยาย
เขตระบบไฟฟา้แรงต่ าและ
ระบบไฟฟา้สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนกลางเมือง)

200,000.00 192,468.39 ฎ1497 01/10/2560 365
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
8 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านคุณภาพชีวิต
จัดงานวันพอ่แห่งชาติ(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

80,000.00 16,000.00 ฏ247 05/12/2560 1

3,890.00 ฏ248 05/12/2560 1

9,500.00 ฏ249 05/12/2560 1

35,000.00 ฏ250 05/12/2560 1

600.00 ฏ252 05/12/2560 1

9 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดงานวันแม่แห่งชาติจัด
งานวันแม่แห่งชาติ (จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

70,000.00 69,985.00 12/08/2561 12/08/2561 1

10 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการหลัก:สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการย่อยที่
 1:พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการ
ย่อยที่ 2:จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรี
พรหม(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

937,000.00 408,000.00 ฏ136หลักเมือง 01/10/2560 60

110,000.00 ฏ137ศรีพรหม 01/10/2560 60

43,200.00 ฏ411ศรีพรหม 01/12/2560 60

166,800.00 ฏ412หลักเมือง 01/12/2560 60
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
11 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านคุณภาพชีวิต
จัดหาอาหารเสริม (นม)
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชน ห้วยซันใต้)

2,025,630.00 1,236,553.14 ฎ1012-ฏ1013 01/06/2561 30

12 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

การจัดงานวันเด็ก(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

122,000.00 4,860.00 ฏ375 10/01/2561 4

25,000.00 ฏ376 10/01/2561 4

65,000.00 ฏ377 10/01/2561 4

8,000.00 ฏ378 10/01/2561 4

7,000.00 ฏ379 10/01/2561 4

5,000.00 ฏ380 10/01/2561 4

2,755.00 ฏ553 10/01/2561 5

13 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

297,500.00 297,500.00 จัดซ้ือวัสดุ
การศึกษา

365

14 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
เพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัวให้กับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

50,000.00 10,980.00  ชื่อโครงการ 
การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่าย
เพื่อจัดหาวัสดุ
งานบ้านงานครัว
ให้กับศูนย์พฒัน

01/04/2561 182
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
15 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านคุณภาพชีวิต
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์            (ยา
สามัญประจ าบ้าน)(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

30,000.00 1,141.00 ฏ255 20/12/2560 5

16 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

100,000.00 51,747.00 กิจกรรมวัผู้สูงอายุ 12/04/2561 1

17 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีลอยกระทง
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชน
หลักเมือง 2)

150,000.00 5,243.00 ฏ106 01/11/2560 3

13,360.00 ฏ107 01/11/2560 3

8,600.00 ฏ116 01/11/2560 3

25,000.00 ฏ117 01/11/2560 3

2,607.00 ฏ118 01/11/2560 3

2,190.00 ฏ120 01/11/2560 3

8,000.00 ฏ121 01/11/2560 3

6,000.00 ฏ122 01/11/2560 3

25,000.00 ฏ123 01/11/2560 3

35,000.00 ฏ124 01/11/2560 3

1,960.00 ฏ144 08/11/2560 5
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
18 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านคุณภาพชีวิต
จัดงานประเพณีสงกรานต์
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนหลักเมือง 
1 ชุมชนหลักเมือง 2)

200,000.00 165,745.00 จัดงานประเพณี
สงกรานต์

13/04/2561 1

20 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีวันออก
พรรษา(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ 
ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

30,000.00 13,000.00 ฏ31 06/10/2560 1

813.00 ฏ32 06/10/2560 1

4,803.00 ฏ33 06/10/2560 1

3,000.00 ฏ34 06/10/2560 1

21 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

การจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ของ
ชุมชน ห้วยซันใต้)

30,000.00 20,000.00 ฏ370 01/01/2561 1

1,450.00 ฏ373 01/01/2561 1

2,680.00 ฏ371 01/01/2560 1
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
22 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านคุณภาพชีวิต
จัดหาศาลพระภมูิเจ้าที่
พร้อมติดต้ังและพร้อม
เคร่ืองอุปกรณ์ประจ าศาล
พระภมูิเจ้าที่ครบชุดหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย   (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล)

80,000.00 80,000.00 ฏ234 13/11/2561 30

23 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาภจูองคัพ
 ต้านยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยโลก)

220,000.00 188,587.00 กีฬาภจูองคัพ 01/04/2561 12

24 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ี
เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยา
เสพติด(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
ห้วยซันเหนือ ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2)

200,000.00 114,500.00 ฏ266 26/12/2560 5

10,000.00 ฏ315 25/12/2560 5

6,600.00 ฏ343 25/12/2560 5

2,408.00 ฏ366 25/12/2560 5

1,730.00 ฏ367 25/12/2560 5

4,180.00 ฏ368 25/12/2560 5

5,480.00 ฏ369 25/12/2560 5
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
1,080.00 ฏ371 25/12/2560 5

25 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดซ้ือวัสดุกีฬาส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย  (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

70,000.00 70,000.00 ฏ270 22/12/2560 5

26 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

7,321,200.00 557,700.00 ฎ8 01/10/2560 31

553,500.00 ฏ113 01/11/2560 30

553,200.00 ฏ220 01/12/2560 31

549,800.00 ฏ340 01/01/2561 31

547,700.00 ฏ478 01/02/2561 28

544,800.00 ฏ578 01/03/2561 31

543,200.00 ฎ706 01/04/2561 30

542,000.00 ฏ818 01/05/2561 31

540,600.00 ฏ944 01/06/2561 30

539,200.00 ฏ1030 01/07/2561 31

537,800.00 ฏ1205 31
536,600.00 ฏ1352 01/09/2561 30

27 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

2,054,400.00 150,400.00 ฏ9 01/10/2560 31
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
148,800.00 ฏ114 01/11/2560 30

151,200.00 ฏ221 01/12/2560 31

150,400.00 ฏ341 01/01/2561 31

149,600.00 ฏ479 01/02/2561 28

150,400.00 ฏ579 01/03/2561 31

150,400.00 ฏ705 05/05/2561 30

150,400.00 ฏ819 01/05/2561 31

150,400.00 ฏ945 01/06/2561 30

149,600.00 ฏ1031 01/07/2561 31

148,800.00 ฏ1206 01/08/2561 31

148,000.00 ฏ1353 01/08/2561 30

28 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

156,000.00 10,000.00 ฏ10 01/10/2560 31

10,000.00 ฏ115 01/11/2560 30

9,000.00 ฏ222 01/12/2560 31

9,000.00 ฏ342 01/01/2561 31

9,000.00 ฏ480 01/02/2561 28

9,000.00 ฏ580 01/03/2561 31

9,000.00 ฎ704 01/04/2561 30

9,500.00 ฏ820 01/05/2561 31
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
9,500.00 ฏ946 01/06/2561 30

10,000.00 ฏ1032 01/07/2561 31

10,000.00 ฎ1207 01/08/2561 31

10,000.00 ฎ1354 01/09/2561 30

29 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ และ
แผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม)

220,000.00 170,347.50 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

01/10/2560 365

30 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาจะหลวย  ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เนื่องในงานวันรัฐพธิีและวัน
ส าคัญทางศาสนา  (จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

30,000.00 30,000.00 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
นาจะหลวย ตาม
โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเนื่อง
ในงานวันรัฐพธิี

01/10/2560 365

31 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ)์ตาม
โครงการอาหารกลางวัน    
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

3,492,000.00 951,600.00 ฏ85 01/10/2560 60

32 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

จัดงานพระราชพธิีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล )

100,000.00 43,356.00 จัดงานพระราช
พธิีถวายพระเพลิง
 ร.9

26/12/2560 1
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
33 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านคุณภาพชีวิต
จัดงานพระราชพธิีวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ ๙    
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล )

100,000.00 66,720.00 จัดงานพระราช
พธิีวันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9

13/11/2561 1

34 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิต

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการจัดงานพระ
ราชพธิีถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี

100,000.00 100,000.00 ฏ29 01/10/2561 30

35 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะของพนักงาน
เก็บขยะเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

60,000.00 57,830.00 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 01/10/2561 365

36 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก:ปรับภมูิทัศน์
อ่างเก็บน้ าภายในเขต
เทศบาล โครงการย่อยที่  1
 ปรับภมูิทัศน์อ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน โครงการย่อยที่ 2 
ปรับภมูิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วย
โลก (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ชุมชน
ศรีพรหม ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 99,998.00 โครงการปรับภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ า

05/12/2560 1
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
37 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับ
ภมูิทัศน์ทิดพระเกียรติวัน
พอ่แห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผนชุมชน
 ชุมชนศรีพหรม)

35,000.00 35,000.00 ฏ250 05/12/2560 5

38 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับ
ภมูิทัศน์ทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม)

35,000.00 35,000.00 วันแม่แห่งชาติ 12/08/2561 1

39 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จ้างเหมาฝังกลบขยะ(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

298,400.00 20,000.00 ฏ89 01/10/2560 31

4,960.00 ฏ90 01/10/2560 31

4,800.00 ฏ206 01/11/2560 30

20,000.00 ฏ207 01/11/2560 30

4,960.00 ฏ349 01/12/2560 31

20,000.00 ฏ350 01/12/2560 31

20,000.00 ฏ486 01/01/2561 31

4,960.00 ฏ487 01/01/2561 31

20,000.00 ฏ593 01/02/2561 28

4,480.00 ฏ594 01/02/2561 28
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
20,000.00 ฏ713 01/03/2561 31

4,960.00 ฏ714 01/03/2561 31

20,000.00 ฎ713 01/04/2561 30

4,800.00 ฎ714 01/04/2561 30

4,960.00 ฎ844 01/05/2561 31

20,000.00 ฏ845 01/05/2561 30

24,800.00 ฎ953-ฎ954 01/06/2561 31

24,960.00 ฎ1051-ฎ1052 01/07/2561 31

24,960.00 ฎ1214-ฎ1215 01/08/2561 30

24,800.00 ฏ1350-ฏ1351 01/09/2561 30

40 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

1,019,700.00 93,000.00 ฏ86 01/10/2560 31

90,000.00 ฏ208 01/11/2560 30

93,000.00 ฏ347 01/12/2560 31

88,500.00 ฏ477 01/01/2561 31

83,700.00 ฏ592 01/02/2561 28

93,000.00 ฏ710 01/03/2561 31

478,500.00 จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะ

01/04/0830 182
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
41 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือถังขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

100,000.00 11,750.00 ฏ561 01/03/2561 5

42 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

26,293,270.00 1,476,253.00 ตุลาคม 01/10/2560 31

1,431,680.00 พฤศจิกายน 01/11/2560 30

1,427,180.00 ธันวาคม 01/12/2560 31

1,437,440.00 มกราคม 01/01/2561 31

1,438,380.00 กุมภาพนัธ์ 01/02/2561 28

1,438,380.00 มีนาคม 03/03/2561 31

1,553,938.50 เมษายน 01/04/2561 30

1,515,078.50 พฤษภาคม 01/05/2561 31

1,517,738.50 มิถุนายน 01/07/2561 31

1,525,324.26 กรกฎาคม 01/08/2561 31

1,521,468.50 กันยายน 01/09/2561 30

1,521,468.50 สิงหาคม 01/08/2561 31

43 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม เรียนรู้
ประชาธิปไตยใส่ใจการ
เลือกต้ัง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 19,410.00 ฝึกอบรมเรียนรู้
การเลือกต้ัง

11/05/2561 1



54

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
44 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะ สถาบัน
พระมหากษัตริย(์จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

235,000.00 7,500.00 ปกป้องสถาบัน 12/05/2561 1

45 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏบิัติ
ราชการทางปกครอง และ 
เสริมสร้างธรรมาภบิาล
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

20,000.00 0.00 ฝึกอบรม
กฎหมายวิธี
ปฏบิัติราชการ
ทางปกครอง และ
 เสริมสร้างธรร
มาภิ

365

46 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดหาส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อ
บริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,000.00 620.00 ฏ93ร้านบุ๊ค 01/10/2560 31

600.00 ฏ210ร้านบุ๊ค 01/11/2560 30

620.00 ฏ351ร้านบุ๊ค 01/12/2560 31

620.00 ฏ461ร้านบุ๊ค 01/01/2561 31

560.00 ฏ581ร้านบุ๊ค 01/02/2561 28

620.00 ฏ690ร้านบุ๊ค 01/03/2561 31

3,660.00 ร้านบุ๊ค 01/04/2561 182

47 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดงานวันเทศบาล (จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

40,000.00 31,790.00 วันเทศบาล 24/04/2561 1



55

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
48 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการเพื่อ
บริการด้านโทรคมนาคม
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

50,000.00 1,547.06 ฏ99โทรศัพท์ 01/10/2560 31

3,210.00 ฏ100โทรคมนาคม 01/10/2560 31

1,389.92 ฏ217โทรศัพท์ 01/11/2560 30

3,210.00 ฏ218โทรคมนาคม 01/11/2560 30

1,475.91 ฏ337โทรศัพท์ 01/12/2560 31

3,222.84 ฏ338โทรคมนาคม 01/12/2560 31

1,547.59 ฎ463โทรศัพท์ 01/01/2561 31

3,293.46 ฏ364โทรคมนาคม 01/01/2561 31

1,558.24 ฏ585โทรศัพท์ 01/02/2561 28

3,394.01 ฏ586โทรคมนาคม 01/02/2561 31

1,181.01 ฏ700โทรศัพท์ 01/03/2561 31

3,278.00 ฏ701โทรคมนาคม 01/03/2561 31

5,541.63 ค่าโทรศัพท์ 04/04/2561 182

5,541.63 ค่าโทรคมนาคม 01/04/2561 182



56

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
49 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก:การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัด
กิจกรรมงานพฒันาและ
จัดเก็บรายได้ โครงการย่อย
1ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสียภาษีทุก
ประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 2:เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาล 3:
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

70,000.00 15,000.00 ฏ613 06/03/2561 9

900.00 ฏ667 06/03/2561 9

50 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก :ประชุมเชิง
ปฏบิัติการ เพื่อการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น  การ
จัดท าเทศบัญญติั
งบประมาณรายจ่าย การ
ติดตามและประเมินผล 
(ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อ 
โครงการย่อยที่ 1.จัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น 2:การ
จัดท าแผนพฒันา และ
แผนการด าเนินงาน 3:การ
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 4:จัดท าเทศ
บัญญติั)

110,000.00 15,104.00 ประชุมเชิง
ปฏบิัติการ เพื่อ
การจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น

01/10/2561 365

51 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

45,000.00 9,100.00 ฏ274 21/12/2560 5

900.00 ฏ312 20/12/2560 5



57

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
2,400.00 ฏ310 20/12/2560 5

2,800.00 ฏ311 20/12/2560 5

52 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการกิจการ
งานช่างเพื่อการบริการ
สาธารณะ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 50,000.00 การบริหาร
จัดการกิจการ
งานช่างเพื่อการ
บริการสาธารณะ

01/04/2561 182

53 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

3,612,500.00 447,421.00 0 01/10/2560 182

160,522.44 ค่าไฟฟา้ 01/10/2560 182

2,796,622.17 ค่าใช้สอยต่างๆ 01/10/2560 182

54 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540?(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล )

30,000.00 26,355.00 10/09/2561 10/09/2561 1



58

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
55 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

จัดท า ปรับปรุงและทบทวน
 เทศบัญญติัเพื่อควบคุม
การจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม(เทศบัญญติัอื่นที่ไม่ใช่
เทศบัญญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าป)ี(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,000.00 10,000.00 06/06/2561 06/06/2561 1

56 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

280,000.00 273,350.00 การบริหาร
จัดการ
งบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั

01/10/2560 365

57 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7
 วันอันตราย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

80,000.00 51,600.00 ฏ263 22/12/2560 7

3,000.00 ฏ400 27/12/2560 7

2,160.00 ฏ401 27/12/2560 7

4,930.00 ฏ402 27/12/2560 7

3,780.00 ฏ403 27/12/2560 7

2,816.00 ฏ404 27/12/2560 7



59

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
58 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วันอันตราย
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

80,000.00 71,286.00 จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะ

11/04/2561 7

60 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยัในชุมชน(จาก
การประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

30,000.00 27,440.00 อบรมป้องกัน
อัคคีภยัในชุมชน

07/07/2561 1

61 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร.เนื่องในวัน
 อปพร.ปี พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

30,000.00 15,000.00 ฏ680 19/03/2561 4

1,500.00 ฏ678 19/03/2561 4

600.00 ฏ679 19/03/2561 4

4,200.00 ฏ677 19/03/2561 4

3,500.00 ฏ675 19/03/2561 4

62 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดพธิีชุมนุมเดินสวน
สนามเนื่องในวัน อปพร.
(22มี.ค.ของทุกปี) (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

20,000.00 3,783.00 ส่งตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
จัดพธิีชุมนุมเดิน
สวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร

22/03/2561 1

63 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ออกตรวจป้องกันและระงับ
อัคคีภยัตาม พรบ.นายตรวจ
(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,000.00 9,800.00 05/06/2561 05/06/2561 1



60

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตัิ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
64 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก  (วันที่ ๒๖ มิถุนายน
ของทุกปี)     (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล )

20,000.00 720.00 รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดโลก

26/02/2561 1


