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ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้งานถนน
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ส าเร็จรูป)  (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
 ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจร
ที่ช ารุดและพัฒนาระบบ
คมนาคมสะดวก

 - ผลผลิต จดัซ้ือแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต (ส าเร็จรูป) 
ถุงละ 20 กิโลกรัม 
จ านวนปีละไม่น้อยกวา่ 
600  ถุง  ใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ไม่น้อยกวา่
 5 สาย (ตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด) - สถานที่
ด าเนินการ ถนนที่ช ารุด
ภายในเขตเทศบาลต าบล  
       นาจะหลวย

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักถนนวเิชียร ชุมชน
หลักเมือง หมู่ที8่     (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และแผน
ชุมชนของชุมชนหลักเมือง)

920,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชนประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรไป-
มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักถนนวเิชียร ชุมชนหลัก
เมือง หมู่ที8่ ขนาดท่อ
ระบายน้ า &#216; 0.60x 
1.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย) -
สถานที่ด าเนินการ ถนน
วเิชียร จากถนนสันติ
ราษฎร์ถึงถนนหลักเมือง

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายท่อลอดเหล่ียม ถนน
ชัยสุวรรณชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมูที่ 13 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและแผนชุมชนของ
ชุมชนห้วยซันเหนือ)

150,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชนประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรไป-
มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อ
ลอดเหล่ียม ขนาด &#
216; 1.50 x 1.50 เมตร 
ยาว10 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) -สถานที่ด าเนินการ
  ถนนชัยสุวรรณ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญติังบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีดังนี้
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนชัยสุวรรณ 
ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ)

778,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชนประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรไป-
มาได้สะดวก

- ผลผลิตก่อสร้างวา่งท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ขนาด &Oslash; 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)-
สถานที่ด าเนินการ        
ถนนชัยสุวรรณ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ เร่ิมจาก5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนห้วยโลก 2 ชุมชนห้วยโลก 
หมู่ที่ 7 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชนของชุมชน
ห้วยโลก)

834,000.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. กวา้งข้างละ 
2.00 เมตร ยาว 330.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พท.ไม่น้อยกวา่1320
 ตร.ม.(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
 -สถานที่ด าเนินการ ถนน
ห้วยโลก 2 ชุมชนห้วยโลก 
เร่ิมจากถนนพลาญแก้ว ถึง
 ถนนห้วยโลก1

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง 
ชุมชนกลางเมือง หมู่ที่ 11 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและแผน
ชุมชนของชุมชนกลางเมือง)

882,000.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชนประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรไป-
มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวา่งท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ถนนกลางเมือง ขนาด &
Oslash; 0.60 x 1.00 
เมตร ยาว 334 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย) -
สถานที่ด าเนินการ ถนน
กลางเมือง ชุมชนกลาง
เมือง เร่ิมจากถนนวสูิตร
โยธาภิบาล 6 เชื่อมต่อ
คลองระบายน้ าถนนวสูิตร
โยธาภิบาล 4
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิรุณ 
ชุมชนห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

787,000.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างถนน 
คสล. กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 307.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพท.
ไม่น้อยกวา่ 1228 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย)-
สถานที่ด าเนินการ ถนน
พิรุณ ชุมชนห้วยซันใต้ 
จากทางหลวง 2248 ถึง
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(สวนปาล์มรีสอร์ท)

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอน้ ายืนตามโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาแรง
ต่ าและระบบไฟฟูาสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบล    นาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนห้วยซัน
ใต้ ชุมชนกลางเมือง)

200,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน
ที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้

-ผลผลิต ขยายเขตไฟฟูา 
1.ถ.วเิศษโกสินทร์ ม.10 
2.ถ.นายอย ม. 8 3.ถ.ทาง
หลวง 2248 ม. 7 4.ถ.
วสูิตรโยธาภิบาล 2 5.ถ.
วสูิตรโยธาภิบาล 17 ขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า 6.ถ.พิรุณ
 ม.12 จากถ.มณีสายรี
สอร์ท-เขตเทศบาล 7.ถ.
สุขาภิบาล 1  ม. 12 
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 
7,8,10,12

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลังเก่า(จากการประชุมประชาคม
ทุกระดับ)

130,400.00 เพื่อให้มีห้องน้ าไวใ้ช้
บริการประชา ชนได้
เพียงพอต่อความต้องการ

ต่อเติมและปรับปรุง
ห้องน้ าอาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหลัง
เก่า  ขนาด กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 6.50 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย) -สถานที่ด าเนินการ
 อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 (หลังเก่า)
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานวนัพ่อแห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรัก
ความสามัคคีปรองดองใน
หมู่คณะ

- ผลผลิตจดักิจกรรมวนั
พ่อแห่งชาติ ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 300 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอนา
จะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสม
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานวนัแม่แห่งชาติจดังานวนั
แม่แห่งชาติ (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วน   
ท้องถิ่นมีความรักความ
สามัคคีปรองดองในหมู่
คณะ

- ผลผลิตจดักิจกรรมวนั
แม่แห่งชาติ ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 300 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณหน้าที่วา่อ าเภอนา
จะหลวย หอประชุมที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสม
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัซ้ือผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทุก
กลุ่มจากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่
ประสบภัยทุกกลุ่มมีผ้าห่ม
กันหนาว

- ผลผลิต จดัซ้ือผ้าห่ม
ต้านภัยหนาวส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่ประสบ
ภัยทุกกลุ่มจ านวนไม่น้อย
กวา่ 150 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือศาลาเอนกประสงค์
ประจ าชุมชน
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
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ผลผลิต

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

โครงการหลัก:สนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา โครงการ
ย่อยที่ 1:พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการย่อยที่ 2:
จดัหาอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

937,000.00 1.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนา
ตนเอง
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่
มีคุณภาพ เพียงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิต 1.สนับสนุนครู/
ผู้ดูแลเด็ก ไม่น้อยกวา่ 8 
คน:ปี 2.จดัหาอาหาร
กลางวนัเด็กเล็กไม่น้อย
กวา่ 200 คน:ปี ( ปี พ.ศ. 
2561มีเด็กเล็ก จ านวน คน
 200x 20 บาท x 280 
วนั)- สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัหาอาหารเสริม (นม)(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชน ห้วยซันใต้)

2,025,630.00 เพื่อให้เด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพ เพียงพอกับความ
ต้องการ

- ผลผลิตจดัหาอาหารเสริม
 (นม) (ปี พ.ศ.2560 คาด
วา่มีเด็กเล็กและนักเรียน
รวม 1,015 คน) ส าหรับ
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลาง)อุปถัมภ์ 822x 8 
บาท x 260 วนั เป็นเงิน 
1,709,760 บาท,ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในศรีพรหม 193 
คนx 8 บาท x 280 วนั 
เป็นเงิน 432,320 บาท
และเด็กจ านวนไม่น้อยกวา่
 1,024 คน:ปี ได้รับบริการ
 - สถานที่ด าเนินการ
โรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมถ)์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัศรีพรหม
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15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

การจดังานวนัเด็ก(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

122,000.00 เพื่อให้เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมี
ความสุข สนุกสนานกล้า
แสดงออกมีความรักและมี
วามสัมพันธท์ี่ดีของเด็กกับ
กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และ
ชุมชน

- ผลผลิตเด็กและผู้มีส่วน
ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวนั
เด็ก จ านวนไม่น้อยกวา่ 
250   คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการสนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(หลังเก่า) และ
สนามกีฬาหน้าที่วา่การ
อ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่ ที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด ตาม
ความเหมาะสม

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุการศึกษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

297,500.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีการ
พัฒนาตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

- ผลผลิตจดัซ้ือวสัดุ
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวยั จ านวนไม่น้อยกวา่
 200 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวดัศรีพรหม

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

การบริหารจดัการค่าใช้จา่ยเพื่อ
จดัหาวสัดุงานบ้านงานครัวให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ในวดัศรีพรหม (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีวสัดุใส่
อาหารที่สะอาด
ได้มาตรฐาน

- ผลผลิต จดัซ้ือวสัดุงาน
บ้านงานครัว/ถาดหลุม 
ช้อน ส้อม ส าหรับเด็กเล็ก
จ านวน ไม่น้อยกวา่ 200 
คน:ป-ี สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ ในวดัศรีพรหม



14

ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

ประชุมทางวชิาการสานสัมพันธค์รู
 ผู้ปกครอง และนักเรียนปฐมวยั
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวยัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย    มีความเข้าใจ
ระหวา่งกันและมี
ความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน

- ผลผลิตผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนปฐมวยัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย และผู้มีส่วนร่วม 
ร่วมกิจกรรมประชุมทาง
วชิาการรับฟังการบรรยาย
พิเศษจ านวนไม่น้อยกวา่ 
200 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และได้ลก
เปล่ียนความรู้ในการจดั
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั

- ผลผลิตกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและผู้มีส่วน
ร่วม มาประชุม จ านวนไม่
น้อยกวา่ 20 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวย

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัซ้ือสมุดประจ าตัวเด็กนักเรียน
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

15,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนปฐมวยั ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มี
เอกสารบอกข้อมูลเด็ก
เป็นส่ือสร้างความเข้าใจ
ระหวา่งกันสามารถทราบ
ข้อมูลทั่วไปและพัฒนาการ
เกี่ยวกับเด็กนักเรียน

- ผลผลิตศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวดัศรีพรหม
มีสมุดประจ าตัวเด็ก
นักเรียนส าหรับเด็ก 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 
คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม
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21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามัญประจ าบ้าน)
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อจดัซ้ือยาในบัญชีหลัก
แห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา เช่น ส าลี  ผ้าก๊อซ  
เข็มฉีดยา น้ ายาล้างแผล
และวสัดุอื่น ๆที่จ าเป็น
ฯลฯเพื่อใช้ในกิจการ
เทศบาล

- ผลผลิตจดัซ้ือยาในบัญชี
หลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา เช่น ส าลี ผ้าก๊อซ 
เข็มฉีดยา น้ ายาล้างแผล
และวสัดุอื่น ๆที่จ าเป็น
ฯลฯจ านวนไม่น้อยกวา่15 
รายการ :ป:ี100คน - 
สถานที่ด าเนินการ กอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดักิจกรรมวนัผู้สูงอาย(ุจากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้ร่วมกิจกรรมมีความสุข
สนุกสนาน 


- ผลผลิต จดักิจกรรมวนั
ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยกวา่
 800 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ สนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(หลังเก่า) หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีลอยกระทง(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้
 ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1
 ชุมชนหลักเมือง 2)

150,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีความ
ซาบซ้ึง ตระหนักใน
ความส าคัญและเห็น
คุณค่าประเพณีวฒันธรรม
ไทยในวนัลอยกระทง

- ผลผลิตจดังานประเพณี
ลอยกระทง ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 
คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการบริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที1่2 
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด
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24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีสงกรานต์(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้
 ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2)

200,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณีสงกรานต์
 และมีความรักความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน

- ผลผลิตจดังานประเพณี
สงกรานต์ ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 
คน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ
 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
  (หลังเก่า) และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ นา
จะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของชุมชนหลัก
เมือง1 ชุมนหลักเมือง 2 ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
 สืบสานงานประเพณีบุญ
บั้งไฟประจ าปี

- ผลผลิตจดังานประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าปี ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกวา่ 500
คน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ
 สนามกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) และบริเวณที่ดิน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 หมู่ที่ 12 หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดให้เป็นสถานที่
เหมาะสมจดักิจกรรม
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26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัท าต้นเทียนพรรษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุ 
มชนกลางเมือง)

360,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
ประจ าปีในระดับจงัหวดั
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณีจดัท าต้น
เทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา 
  


- ผลผลิตจดัท าต้นเทียน
พรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแห่
เทียนพรรษาประจ าปีของ
จงัหวดัอุบลราชธานี และ
จ านวนประชาชนและผู้มี
ส่วนร่วมได้เข้าชมเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกวา่ 500 
คน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ
 จดัท าและประดับตกแต่ง
ต้นเทียนพรรษา ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด และเข้าร่วมงาน
บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง
จงัหวดัอุบลราชธานี

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีวนัออกพรรษา
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
 สืบสานประเพณีอันดีงาม
และสร้างพลังความ สมัคร
สมานสามัคคีปรองดองใน
หมู่คณะ

- ผลผลิต จดักิจกรรมใน
วนัออกพรรษา ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 
คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ
จดุเร่ิมต้น ณ บริเวณข้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า
โรงเรียนนาจะหลวย  ไป
ตามถนนทางหลวงชนบท 
4029 ถนนทางหลวง2248
 ?บริเวณศาลเจา้พ่อหลัก
เมืองเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย
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28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

การจดังานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ของชุมชน 
ห้วยซันใต้)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
 สืบสานประเพณีวนัขึ้นปี
ใหม่

- ผลผลิตจดังานประเพณี
วนัขึ้นปีใหม่ ส าหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 
คน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ
 ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอนา
จะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัหาศาลพระภูมิเจา้ที่พร้อม
ติดต้ังและพร้อมเคร่ืองอุปกรณ์
ประจ าศาลพระภูมิเจา้ที่ครบชุด
หน้าส านักงานเทศบาลต าบล   นา
จะหลวย    (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล)

80,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม น่าชมน่ามอง
และประชาชนที่มาใช้
บริการมีความจรรโลงใจ
ต่อสถานที่ราชการ

- ผลผลิต ศาลพระภูมิเจา้ที่
 จ านวน 1 หลัง - สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ ต้าน
ยาเสพติด(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วย
โลก)

220,000.00 เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของประชาชน


- ผลผลิต จดัการแข่งขัน
กีฬาภูจองคัพต้านยาเสพ
ติดมีประชาชนสนใจส่งทีม
เข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อย
กวา่ 20 ทีม:ปี - สถานที่
ด าเนินการสนามหน้าที่วา่
การอ าเภอนาจะหลวย 
และสนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
(หลังเก่า)หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นพื้นที่แข่งขัน
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31 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้านยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชน
หลักเมือง 2)

200,000.00 เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
มีความรักความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชน

- ผลผลิต จดัการแข่งขัน
กีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้านยาเสพติด มี
ชุมชนสนใจส่งทีมเข้า
แข่งขันจ านวนไม่น้อยกวา่
 20 ทีม:ปี - สถานที่
ด าเนินการสนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดเป็นพื้นที่
แข่งขัน

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีวสัดุกีฬาใช้เข้าร่วม
กิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหวา่งกัน

- ผลผลิต จดัซ้ือวสัดุกีฬา
ส าหรับบริการประชาชน
และชุมชนที่ได้รับวสัดุกีฬา
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 6 
ชุมชน:ปี ? สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 หรือศาลาเอนกประสงค์
ประจ าชุมชน หรือตามที่
เทศบาลก าหนด

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย(ุจาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

7,321,200.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง


- ผลผลิตจา่ยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อย
กวา่ 800 คน:ปี ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี
 พ.ศ. 2561 จ านวน 888 
คน-สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย/ธนาคารออม
สินหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจดุรับเบี้ยยังชีพ
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34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

2,054,400.00 เพื่อให้ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง


- ผลผลิต จา่ยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการจ านวนไม่น้อย
กวา่ 120 คน:ปีจ านวน ผู้
พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
ที่จะได้รับ ปี พ.ศ 2561 
จ านวน 214 คน -สถานที่
ด าเนินการส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย/ธนาคารออมสิน
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดเป็นจดุ
รับเบี้ยยังชีพ

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

156,000.00 เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง


- ผลผลิต จา่ยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์จ านวน ไม่
น้อยกวา่ 20 คน:ปีจ านวน
ผู้ปุวยเอดส์ที่จะได้รับเบี้ย
ยังชีพที่จะได้รับ ปี พ.ศ 
2561 จ านวน 21   คน -
สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย/ธนาคารออม
สินหรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นจดุรับเบี้ยยังชีพ
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36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ และแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม)

220,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการถ้วนหน้า

-ผลผลิต จา่ยเงินสมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จ านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการไม่น้อยกวา่ 7,000
คน:ป(ีปี พ.ศ.2559 
ประชากรในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 7,441 
คน)- สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมหรือสถานที่ที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาจะหลวย  ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเนื่องในงานวนัรัฐพิธี
และวนัส าคัญทางศาสนา  (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
 สืบสานประเพณีชาติ 
ตามระเบียบที่ทางราชการ
และนโยบายรัฐบาล
ก าหนดให้อ าเภอนาจะ
หลวยจดังานรัฐพิธ ี/งาน
พิธกีาร

- ผลผลิต อุดหนุน
กิจกรรมการจดังานรัฐพิธี
งานพิธกีาร และวนัส าคัญ
ทางศาสนาของอ าเภอนา
จะหลวย เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวยเข้าร่วม จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 100 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
หอประชุมอ าเภอนาจะ
หลวยหรือตามที่อ าเภอนา
จะหลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม
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38 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ)์ตามโครงการอาหาร
กลางวนั(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

3,492,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่
มีคุณภาพ เพียงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิต จดัหาอาหาร
กลางวนัส าหรับนักเรียน
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ)์จ านวนไม่
น้อยกวา่ 700 คน:ป(ีคาด
วา่ปี พ.ศ. 2561มีนักเรียน
จ านวน 850คน x 20 บาท
 x 200 วนั) - สถานที่
ด าเนินการ โรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)์

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานพระราชพิธถีวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙     (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
เทศบาล )

100,000.00 1. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา      ภูมิ
พลอดุลยเดช 
2. เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจา้ง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จ  พระ
ปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลย
เดช   

จดัพระราชพิธถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ    พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช  รัชกาลที่ ๙ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่
น้อยกวา่ 300 คน :ปี - 
สถานที่ด าเนินการ 
ก าหนดตามความ
เหมาะสมภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
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40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

จดังานพระราชพิธวีนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙           (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล )

100,000.00 1. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 
2. เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจา้ง
 สมาคม องค์กร 
ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จ     พระ
ปรมินทรมหา    ภูมิพลอ
ดุลยเดช   

จดังานพระราชพิธวีนั
คล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ 
ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่
 300 คน :ปี - สถานที่
ด าเนินการ ก าหนดตาม
ความเหมาะสมภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพย  วรางกูร(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล )

80,000.00 1. เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในวนัคล้ายวนั
พระราชสมภพ รัชกาลที1่0 
2.เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้น้อมร าลึกใน
พระหากรุณาธคุิณของพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
 28 กรกฎาคม

จดักิจกรรมวนัคล้ายวนั
พระราชสมภพสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว  มหาวชิราลง
กรณ บดิน       ทรเทพย 
 วรางกูร ส าหรับประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่
น้อยกวา่ 300 คน :ปี - 
สถานที่ด าเนินการ  ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการจดังานพระราชพิธถีวาย
ดอกไม้จนัทน์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี

100,000.00 เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุน
อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการจดังานพระ
ราชพิธถีวายดอกไม้จนัทน์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช อ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวดัอุบลราชธานี

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการจดังานพระ
ราชพิธถีวายดอกไม้จนัทน์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช อ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวดัอุบลราชธานี
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43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจดัเก็บขยะของ
พนักงานเก็บขยะเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

60,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริการจดัเก็บขยะภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

- ผลผลิต จดัซ้ือวสัดุ
เคร่ืองแต่งกายส าหรับ
พนักงานเก็บขยะ ได้แก่
ชุดพนักงานเก็บขยะ
รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้าเส้ือ
กันฝน  ฯลฯ จ านวนไม่
น้อยกวา่ 20 ชุด:20คน:ปี -
 สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยและบริการ
จดัเก็บขยะในชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก:ปรับภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าภายในเขตเทศบาล 
โครงการย่อยที่  1 ปรับภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ าห้วยซัน โครงการย่อยที่
 2 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยโลก
 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าห้วยโลกให้สวยงาม
น่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม 
ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า
ในพื้นที่ จ านวน ไม่น้อย
กวา่ 50 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ อ่างเก็บน้ าห้วย
โลก อ่างเก็บน้ าห้วยซัน

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิ
ทัศน์ทิดพระเกียรติวนัพ่อแห่งชาติ
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพ
หรม)

35,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขตเทศบาล 
ครบทั้ง 7 ชุมชน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
ไม่น้อยกวา่  50 คน  :ปี - 
สถานที่ด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 หรือพื้นที่พัฒนาตามที่
ชุมชนและเทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดร่วมกัน
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46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิ
ทัศน์ทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม)

35,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลให้
สวยงามน่าชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขตเทศบาล
ครบทั้ง 7 ชุมชน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 50 คน  :ปี - 
สถานที่ด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 หรือพื้นที่ตามที่ชุมชนและ
เทศบาลก าหนดร่วมกัน

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาฝังกลบขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

298,400.00 เพื่อให้มีศูนย์ฝังกลบขยะ
มูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล

- ผลผลิต จา้งเหมาบริการ
ฝังกลบขยะตลอดปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ใช้
ที่ดินของนายสิมมา บุญคง
 ราษฎรชุมชนหลักเมือง 
เป็นที่ฝังกลบขยะ ซ่ึงอยู่ใน
เขตพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลภูจองนายอย

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

1,019,700.00 เพื่อรองรับบริการก าจดั
ขยะมูลฝอยในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง


- ผลผลิต จา้งหมาบริการ
กรณีจา้งบุคคลธรรมดา
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจเป็นคร้ังคราวที่มี
ความจ าเป็นในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ได้แก่ จา้งเหมาเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
ตลอดปี ? สถานที่
ด าเนินการ รองรับการ
จดัเก็บขยะในชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
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49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จดัซ้ือถังขยะ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

100,000.00 1.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย
2.เพื่อจดัการส่ิงแวดล้อม
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม

- ผลผลิต จดัซ้ือถังขยะ
รองรับบริการครัวเรือน 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 
ครัวเรือน:ปี ? สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 ตลาดสด ครัวเรือนในเขต
เทศบาล

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก :การบริหารจดัการ
ศูนย์ก าจดัขยะเทศบาลต าบลนา
จะหลวยแบบครบวงจร  
(โครงการย่อยที่ 1:วจิยัแนวทาง
การจดัการมูลฝอยและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน(จากแผนชุมชน
ห้วยซันใต้)2:ก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ 3:ก่อสร้างอาคารบ่อ
หมักปุ๋ยชีวภาพ 4:ก่อสร้างอาคาร
ลานคอนกรีตคัดแยกขยะ (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบล))

180,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

- ผลผลิต 1. เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมี
งานวจิยัด้านการจดัการ
มูลฝอยโดยใช้เตาเผาขนาด
เล็กประหยัดพลังงาน
ปลอดมลพิษร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 2.ก่อสร้าง
อาคารเตาเผาขยะ ขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร 3.ก่อสร้างอาคารบ่อ
หมักปุ๋ยชีวภาพ ขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 16 
เมตร 4.ก่อสร้างอาคาร
ลานคอนกรีตคัดแยกขยะ 
ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 
40 เมตร(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

26,293,270.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายการเมือง 
เงินเดือนฝุายประจ า 
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ

- ผลผลิต จา่ยเป็น
เงินเดือนฝุายการเมือง 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 17 คน  
ฝุายประจ า 24 คน จา่ย
เป็นเงินเดือน ค่าจา้ง
ประจ า ค่าตอบแทน ฯลฯ
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52 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม เรียนรู้ประชาธปิไตยใส่
ใจการเลือกต้ัง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

20,000.00 1.ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบอบการเมือง
การปกครอง
2.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบระชาธปิ
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3.ประชาชนรู้จกัเลือก
ตัวแทนเข้าท างานที่มี
ความสามารถตรงกับ
ต าแหน่ง
4.ประชาชนมีความเข้าใจ
วธิกีารลงคะแนนเลือกต้ัง



- ผลผลิต  หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างมี
ประสิทธภิาพ มีประชาชน
และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมไม่
น้อยกวา่ 80 คน - 
สถานที่ด าเนินการห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลนา
จะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดักิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะ 
สถาบันพระมหากษัตริย(์จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

235,000.00 เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท าให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี
ปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจดัท าโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 กิจกรรม:100
คน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ
 ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือ
สถานที่ที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนดตามความ
เหมาะสม
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54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรมกฎหมายวธิปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 1.เจา้หน้าที่และพนักงาน
เทศบาลฯ มีความรู้ความ
เข้าใจตาม พรบ.วธิปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2533
2.เจา้หน้าที่และพนักงาน
ของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย น าหลัก ธรรมาภิ
บาล มาใช้ในการ
บริหารงานในหน่วยงาน

-ผลผลิต เจา้หน้าที่และ
พนักงานของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวนไม่น้อย
กวา่ 50 คน -สถานที่
ด าเนินการห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลก าหนด

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การจดัการเลือกต้ังทุกระดับ 300,000.00 เพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเลือกต้ังทุกระดับ

- ผลผลิต ด าเนินการ
จดัการเลือกต้ังตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
เลือกต้ังทุกระดับ ตาม
อ านาจหน้าที่ ? สถานที่
ด าเนินการ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดัหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 1.เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้แก่ประชาชน
และผู้มาติดต่อขอใช้บริการ
เทศบาล
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
บอกรับวารสารต่าง ๆ  
หนังสือพิมพ์รายวนั 
หนังสือ หรือวารสาร 
ส าหรับบริการประชาชน

- ผลผลิต ส่ือส่ิงพิมพ์ได้แก่
 ค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ 
หนังสือ หรือวารสารต่าง ๆ
 รวมทั้งระเบียบ และ
กฎหมายของทางราชการ
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน/หนังสือพิมพ์ 
เดือนละ 60 ฉบับ จ านวน
ส่ือส่ิงพิมพ์ที่จดัหา 720 
ฉบับ:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
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57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดังานวนัเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

40,000.00 1.เพื่อให้มีกิจกรรมร าลึก
ถึงวนัจดัต้ังเทศบาลและ
ประชาชนผู้มีส่วนร่วม
ได้มารับทราบผลการ
ด าเนินกิจการของเทศบาล
2.เพื่อให้พนักงานได้
แลกเปล่ียนองค์ความรู้
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่รองรับการบริการ
ประชาชน

- ผลผลิต จดักิจกรรมงาน
วนัเทศบาล ประชาชน 
เจา้หน้าที่ และผู้มีส่วนร่วม
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 
คน:ปี  - สถานที่
ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการเพื่อบริการด้าน
โทรคมนาคม(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

- ผลผลิต จดับริการ
อินเตอร์เน็ต ความเร็ว 
15/10 เมกกะไบต์ ให้
ประชาชนเข้าใช้บริการ
ตลอดปี (จา่ยค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน 
จ านวน 12 เดือน) - 
สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก:การบริหารจดัการ
ค่าใช้จา่ยเพื่อจดักิจกรรมงาน
พัฒนาและจดัเก็บรายได้ โครงการ
ย่อย1ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเสียภาษีทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ 2:เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการจดัเก็บภาษีของเทศบาล 3:
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ(ีจาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 1.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจดัเก็บภาษีทุกประเภท
2.เพื่อพัฒนาระบบแผนที่
ภาษี ให้สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง

- ผลผลิต ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่
น้อยกวา่200คน ปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษี จ านวน 
1 คร้ัง:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ภายในเขต
บริการของเทศบาลต าบล
นาจะหลวยจ านวน 7 
ชุมชน
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60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้
สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
คร้ัง:ปี - สถานที่
ด าเนินการ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก :ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจดัท า
เทศบัญญติังบประมาณรายจา่ย 
การติดตามและประเมินผล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
โครงการย่อยที่ 1.จดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2:การจดัท า
แผนพัฒนา และแผนการ
ด าเนินงาน 3:การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 4:จดัท า
เทศบัญญติั)

110,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในความร่วมรับผิดชอบ
ท้องถิ่นของตนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวทางการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

- ผลผลิต1. กิจกรรม
ประชุม เวทีประชาคม 
ประชาชนร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 คน 2.จดั
ประชุมแผนพัฒนา ปีละ 2
 คร้ัง 3.ติดตามและ
ประเมินผล ปีละ 2 คร้ัง 4.
เผยแพร่เทศบัญญติั ไม่
น้อยกวา่ 30 เล่ม  -
สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนหรือตามก าหนด

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส ารวจและจดัเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

45,000.00 เพื่อน าข้อมูลที่แสดงถึง
สภาพของครัวเรือนตาม
ความเป็นจริงมาวางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน

- ผลผลิต ส ารวจและ
จดัเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 1,500 
ครัวเรือน:ปี  (ปี พ.ศ.2559
  ส ารวจได้จ านวน 1,019 
ครัวเรือน) ? สถานที่
ด าเนินการ ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดัท าแผนชุมชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจดัท าแผนชุมชน
และเกิดการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง

- ผลผลิต กรรมการชุมชน
 ประชาชนผู้มีส่วนร่วม
จดัท าแผนชุมชน จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 70 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้านหรือตามที่
เทศบาลก าหนด
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ผลผลิต

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการกิจการงานช่าง
เพื่อการบริการสาธารณะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้การบริหารงานและ
การบริการงานช่างมี
ประสิทธภิาพ
ประชาชนมีความพอใจ

- ผลผลิต  จดักิจกรรม
บริการไม่น้อยกวา่ 5 
กิจกรรมใช้จา่ยในการ
บริหารจดัการดังนี้1.
ค่าใช้จา่ยด้านบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยจดัท า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
จ านวนปีละ 2 รายการ 
เช่น ปรับปรุงสันฝายห้วย
โลก ปรับปรุงอาคารศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั
ศรีพรหม งบประมาณ ปี
ละ 200,000 บาท 2. 
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานช่างปีละ 2 
รายการ เช่น ใช้จา่ย
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
รังวดัที่ดินของเทศบาล
หรือที่สาธารณะ ในความ
ดูแล ค่าปัก เสาพาดสาย 
ฯลฯ

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

3,612,500.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พอใจในการบริหารงาน
องค์กรและการบริการที่
อ านวยความสะดวกอย่าง
มีประสิทธภิาพ


- ผลผลิต 1.จา่ยเงินบ ารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 2.เพิ่ม
ประสิทธภิาพองค์กรเพื่อ
การบริการประชาชนจา่ย 
เงินส ารองจา่ยเงินส ารอง
จา่ยกรณีฉุกเฉิน 3.ช าระ
หนี้เงินกู้ช าระหนี้ตาม
สัญญากู้เงิน 800,000.00 
บาท งบประมาณรวมทั้ง
ส้ิน บาท:ป1ี,374,666.00 
บาท



32

ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ประจ าปี
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 1.เพื่อให้ก านัน ผู้ใหญบ่้าน
 สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน และประชาชนผู้น า
ท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น
เข้าใจแนวทางปรัชญาการ
ด าเนินชีวติตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้มีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และประชาชนมีรายจา่ย
ลดลงเพิ่มพูนรายได้

- ผลผลิต อุดหนุนอ าเภอ
นาจะหลวยตามโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท าปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือน จ านวน 
30,000 บาท:คร้ัง:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ศูนย์
เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท าปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือน อ าเภอนาจะ
หลวย

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาจะหลวยตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน ในระบอบ
ประชาธปิไตยและปกปูองสถาบัน
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

10,000.00 1.เพื่อให้ผู้น าเป็นตัวอย่าง
แก่ประชาชนในการ
ขับเคล่ือนการสร้างความ
ปรองดอง 2.เพื่อให้
ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิรูป
ประเทศ

- ผลผลิต ผู้น าชุมชน ได้แก่
 ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวตัรก านันและ
คณะกรรมการหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
จ านวน 400 คน - สถานที่
ด าเนินการ  ที่วา่การ
อ าเภอนาจะหลวย

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540?(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล )

30,000.00 เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
เทศบาลและประชาชนใน
เขตเทศบาลมีความรู้
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540?

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 
100 คน :ป:ีคร้ัง - สถานที่
ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 หรือตามที่เทศบาล
ก าหนดตามความเหมาะสม
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69 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

จดัท า ปรับปรุงและทบทวน เทศ
บัญญติัเพื่อควบคุมการจดัระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศบัญญติัอื่นที่
ไม่ใช่เทศบัญญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี)(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 เพื่อจดัท าเทศบัญญติั
ควบคุมการจดัระเบียบ
สังคม การจดัระเบียบ
ตลาดสดและอื่น ๆ ตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

- ผลผลิต มีการจดัประชุม
ประชาคม จ านวนผู้เข้า
ประชุมไม่น้อยกวา่ 50 
คน:คร้ัง:ชุมชน:ปี และจดั
ประชุมคณะกรรมการ
จ านวน ไม่น้อยกวา่ 2 
คร้ัง:1เร่ือง:ป(ีปี พ.ศ.2554
 จดัท าเทศบัญญติัตลาด
สดสาธารณะ ) - สถานที่
ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
ชุมชนและห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจดัการค่าใช้จา่ยวสัดุ
เคร่ืองดับเพลิง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

40,000.00 เพื่อจดัซ้ือวสัดุเคร่ือง
ดับเพลิงรองรับการบริการ
ประชาชน


- ผลผลิต จดัซ้ือวสัดุ
เคร่ืองดับเพลิงจ านวนปีละ
 5 รายการ เช่น หัวฉีด
ดับเพลิง สายดับเพลิง ท่อ
ดูดน้ า ข้อต่อ น้ ายา
ดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง
หรือถังดับเพลิงเคมี 
ตะกร้าหวายกรองผง เส้ือ
คลุมดับเพลิง รองเท้า ถุง
มือดับเพลิง หมวกดับเพลิง
 ชุดดับเพลิง
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71 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริการของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

280,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

- ผลผลิต-จดัซ้ือวสัดุงาน
บ้านงานครัวของงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบประมาณ
10,000 บาท-จา้งเหมาท า
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงบประมาณ 
10,000 บาท-ค่า
ประกันภัยรถยนต์ราชการ
 บน 4793 งบประมาณ 
4,500 บาท- ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
100,000 บาท-  ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
50,000 บา- ค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณ 50,000 บาท-
 ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน งบประมาณ 
185,500 บาท- ค่าวสัดุ
เคร่ืองแต่งกาย 
งบประมาณ 10,000 บาท

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพและผู้ติดยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

47,500.00 เพื่อพัฒนาจติใจผู้เข้ารับ
การบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด


- ผลผลิตด าเนินการส่งผู้
ติดยาเสพติดในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ไปบ าบัดและฟื้นฟูสภาพที่
ศูนย์บ าบัด จ านวนไม่น้อย
กวา่5 คน: ป-ี สถานที่
ด าเนินการ ตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
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73 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วนั
อันตราย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อบริการประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุบนทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

- ผลผลิต ต้ังจดุตรวจรอง
จ านวน3 จดุ:ป(ีปี พ.ศ.
2559ช่วงต้ังจดุตรวจ ไม่มี
อุบัติเหตุทางถนน) ? 
สถานที่ด าเนินการ (1)จดุ
ตรวจบ้านห้วยโลกถนน
สายหลัก ทางหลวง 2248 
(2)จดุตรวจบ้านห้วยซันใต้
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 (3)จดุตรวจทางสาย
กลางถนนทางหลวงชนบท
4029

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วนั
อันตราย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อบริการประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุบนทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

- ผลผลิต ต้ังจดุตรวจรอง
จ านวน3 จดุ:ป(ีปี พ.ศ.
2559ช่วงต้ังจดุตรวจ ไม่มี
อุบัติเหตุทางถนน) ? 
สถานที่ด าเนินการ (1)จดุ
ตรวจบ้านห้วยโลกถนน
สายหลัก ทางหลวง 2248 
(2)จดุตรวจบ้านห้วยซันใต้
ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 (3)จดุตรวจทางสาย
กลางถนนทางหลวงชนบท
4029
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ผลผลิต

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
งานประเพณีประจ าปีของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน
เจา้หน้าที่ต ารวจ 30 นาย
อาสาสมัครรักษาดินแดน
(อส.) 12 นาย และ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
 102 นาย ในงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าป(ีคนละ 200 บาท)

- ผลผลิต จดักิจกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีลอย
กระทงประจ าปีงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี
 งานประเพณีแข่งเรือ
ประจ าปีจ านวน
อาสาสมัครไม่น้อยกวา่100
 นาย:งานประเพณี:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
หมู่ที่ 12 สนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ มีความ
ช านาญระงับอัคคีภัย และ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย

- ผลผลิต ฝึกการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
จ านวนผู้มีส่วนร่วม ไม่
น้อยกวา่ 50 คน:คร้ัง:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ศูนย์ 
อปพร.เทศบาลต าบลนา
จะหลวย

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร.เนื่องในวนั อป
พร.ปี พ.ศ.2560เทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

30,000.00 1.เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัยให้มี
ประสิทธภิาพ
2.เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลังใจให้กับอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่นและ
เสียสละ
3.เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
ความสามัคคีในองค์กร

- ผลผลิต ฝึกอบรมสมาชิก
 อปพร. และจดักิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน
วนั อปพร.วนัที่ 22 
มีนาคมของทุกปี จ านวน
อปพร.ที่มีส่วนร่วมปีละ 
150 คน ? สถานที่
ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการจดั
พิธชีุมนุมเดินสวนสนามเนื่องในวนั
 อปพร.(22มี.ค.ของทุกป)ี (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่าย อปพร.ให้
มีความรัก สามัคคีใน
ระดับพื้นที่และระดับชาติ

- ผลผลิต เจา้หน้าที่และ
สมาชิก อปพร.เข้าร่วมพิธี
ชุมนุมเดินสวนสนามเนื่อง
ในวนั อปพร.(22 มี.ค.ของ
ทุกป)ีจ านวน อปพร. ไม่
น้อยกวา่ 10คน :ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ตามที่
จงัหวดัก าหนด

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ออกตรวจปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตาม พรบ.นายตรวจ(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

10,000.00 1.เพื่อปูองกันชีวติและ
ทรัยพ์สินของประชาชน 
2.เพื่อแนะน าให้ความรู้ถึง
ประชาชนในการปูองกัน
อัคคีภัย

-ผลผลิต    ออกตรวจ
พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
จ านวน 7 ชุมชน -สถานที่
ด าเนินการชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ต่อเติมห้องวทิยุงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

0.00 1.เพื่อการส่ือสารที่รวดเร็ว
ในพื้นที่รัศมีการปฏิบัติงาน
2.เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


- ผลผลิต ต่อเติมห้องวทิยุ
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน
 1 ห้อง (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
 - สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณข้างอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หลังใหม่ ระหวา่งอาคาร
พัสดุและอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
หลังใหม่
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจงัหวดั
อุบลราชธานีตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี

30,000.00 1.เพื่อลดปัญหาการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
จงัหวดัอุบลราชธานี
2.เพื่อลดการแพร่ระบาด
ยาเสพติดพื้นที่ตอนในทุก
อ าเภอ
3.เพื่อส่งเสริม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีการเฝูาระวงั
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

- ผลผลิต อุดหนุนตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จ านวน 
30,000 บาท (ปี พ.ศ.
2558 จบัผู้ต้องหาคดียา
เสพติดได้จ านวน 176ราย)
 ? สถานที่ด าเนินการ 
ครอบคลุมอ าเภอทุกแห่ง
ภายในจงัหวดั
อุบลราชธานีหรือตามที่
จงัหวดัอุบลราชธานีก าหนด

82 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  
(วนัที่ ๒๖ มิถุนายน      ของทุกป)ี
     (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับเทศบาล )

20,000.00 เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด และให้ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดให้ประ
ประชาชนในเขตเทศบาล
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประชาสัมพันธ ์แจกแผ่น
พับ แจกสต๊ิกเกอร์ หรือ
การแสดงเชิงสัญญา 
จ านวนผู้มีส่วนร่วมไม่น้อย
กวา่ 80 คน:คร้ัง:ปี -
สถานที่ด าเนินการ ตามที่
เทศบาลก าหนด


