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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้
งานถนนด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (ส าเร็จรูป)  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
 และจากแผนชุมชน 
ชุมชนห้วยซันใต้)

90,000.00 89,960.00 เพิ่มประสิทธภิาพ
การใช้งานถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ส าเร็จรูป)

01/10/2561 365

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนวสูิตรโยธา
ภิบลา 6 ชุมชนห้วยซัน
ใต้หมู่ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและแผนชุมชน
ของชุมชนห้วยซันใต้)

1,056,000.00 1,056,000.00 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนน
วสูิตรโยธาภิบลา 6
 ชุมชนห้วยซันใต้
หมู่ที่ 12

01/10/2561 365

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
ถนนวสูิตรโยธาภิบาล 3
 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 
10 (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
 และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม)

556,400.00 447,000.00 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน
วสูิตรโยธาภิบาล 3
 ชุมชนศรีพรหม หมู่
 10

01/10/2561 365

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

จา้งส ารวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

365,000.00 85,000.00 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
กลางเมือง หมู่ที่ 11

01/10/2561 365

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญติังบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ถนนเถาวถ์วลิชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที1่3(
จากการประชุม
ประชาคมทุกระดับและ
จากแผนชุมชนห้วยซัน
เหนือ)

465,800.00 453,000.00 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
เถาวถ์วลิชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่
13

01/10/2561 365

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คลส.ถนนพลาญแก้ว 
หมู่ที่ 7 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

630,000.00 487,000.00 ก่อสร้างขยายผิว
จราจร คลส.ถนน
พลาญแก้ว หมู่ที่ 7

01/10/2561 365

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11

603,200.00 487,000.00 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
กลางเมือง หมู่ที่ 11

01/10/2561 365

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.พร้อมบ่อพัก   
 ถนนวเิชียร หมู่ที่ 8(
จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

579,800.00 469,000.00 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
วเิชียร หมู่ที่ 8

01/10/2561 365

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนนเถาว์
ถวลิย์  หมู่ที่ 8 (จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

151,200.00 150,500.00 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนน
เถาวถ์วลิชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที่
13

01/10/2561 365
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนนชัย
สุวรรณ   หมู่ที่ 13 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

162,000.00 160,500.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
 ถนนชัยสุวรรณ 
หมู่ที่ 13

01/10/2561 365

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนนวสูิตร
โยธาภิบาล16 หมู่ที่ 8  
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

73,000.00 73,000.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
 ถนนวสูิตรโยธา ภิ
บาล16 หมู่ที่ 8

01/10/2561 365

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนนพลาน
แก้ว   หมู่ที่ 10 (จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

142,200.00 141,500.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
 ถนนพลานแก้ว 
หมู่ที่ 10

01/10/2561 365

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนนวเิศษ
โกสินทร์ หมู่ที่ 10 (จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

83,520.00 82,000.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
 ถนนวเิศษโกสินทร์
 หมู่ที่ 10

01/10/2561 365

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ถนนเวยีง
ชัย หมู่ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

111,700.00 111,000.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
 ถนนเวยีงชัย หมู่ที่
 12

01/10/2561 365
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกถนนเวยีง
ชัยหมู่ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

158,400.00 157,500.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
ถนนเวยีงชัย หมู่ที่ 
12

01/10/2561 365

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกถนนห้วย
โลก หมู่ที7่ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

72,000.00 72,000.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
ถนนห้วยโลก หมู่ที7่

01/10/2561 365

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก ซอยศรีมัน
 1 หมู่ที่ 10 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

46,000.00 46,000.00 ซ่อมปรับปรุงผิว
จราจรด้วยหินคลุก
 ซอยศรีมัน 1 หมู่ที่
 10

01/10/2561 365

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานวนัแม่แห่งชาติ
จดังานวนัแม่แห่งชาติ 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 69,279.00 วนัแม่แห่งชาติ 12/08/2561 1
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการหลัก:สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ย่อยที่ 1:พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โครงการย่อยที่ 2:จดัหา
อาหารกลางวนัส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัศรี
พรหม(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

827,475.00 786,620.00 โครงการหลัก:
สนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหาร
สถานศึกษา

01/10/2561 365

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัหาอาหารเสริม (นม)
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชน 
ห้วยซันใต้)

2,010,800.00 1,395,671.18 จดัหาอาหารเสริม 
(นม)

01/10/2561 365

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การจดังานวนัเด็ก(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

122,000.00 122,000.00 การจดังานวนัเด็ก 12/01/2561 1

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุการศึกษา
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

15,000.00 13,920.00 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 01/10/2561 365
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

ปรับปรุงสวนหย่อม 
สวนสุขภาพ หน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 8,350.00 ปรับปรุงสวนหย่อม
 สวนสุขภาพ หน้า
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบล

01/10/2561 365

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การป้องกัไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรีย(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลแลจาก
แผนชุมชน ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
หลักเมือง 1 หลักเมือง 
2 ชุมชนห้วยโลก )

60,000.00 60,000.00 การป้องกัไข้
เลือดออกและไข้
มาลาเรีย

01/10/2561 365

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาลต าบล
นาจะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลละจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซัน
เหนือชุมชนห้วยโลก
ชุมชนหลักเมือง 1,หลัก
เมือง 2)

70,200.00 70,200.00 การป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย

01/10/2561 365

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

ป้องกันเชื้อโรคที่ติดต่อ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

60,000.00 47,500.00 ป้องกันเชื้อโรคที่
ติดต่อ

01/10/2561 365



49

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
ทางการแพทย์ (ยา
สามัญประจ าบ้าน)(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

30,000.00 6,000.00 จดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

01/10/2561 365

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดักิจกรรมวนัผู้สูงอายุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

100,000.00 97,920.00 จดักิจกรรมวนั
ผู้สูงอายุ

01/10/2561 365

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีลอย
กระทง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
 และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วย
โลก ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2)

200,500.00 150,000.00 จดังานประเพณี
ลอยกระทง

01/10/2561 365

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานประเพณี
สงกรานต์(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนห้วย
โลก ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
หลักเมือง 1 ชุมชนหลัก
เมือง 2)

323,500.00 200,000.00 จดังานประเพณี
สงกรานต์

13/04/2561 1



50

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจ าป(ีจากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนหลัก
เมือง1 ชุมนหลักเมือง 2
 ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 100,000.00 จดังานประเพณี
บุญบั้งไฟประจ าปี

01/10/2561 365

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัท าต้นเทียนพรรษา
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
 และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหมชุ 
มชนกลางเมือง)

360,000.00 358,000.00 จดัท าต้นเทียน
พรรษา

07/07/2561 15

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีวนัออก
พรรษา(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
 และจากแผนชุมชนของ
 ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
กลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้)

30,000.00 29,690.00 จดังานประเพณีวนั
ออกพรรษา

01/10/2561 365

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การจดังานประเพณีวนั
ขึ้นปีใหม(่จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชน ของชุมชน 
ห้วยซันใต้)

30,000.00 29,995.00 การจดังาน
ประเพณีวนัขึ้นปีใหม่

01/01/2561 1



51

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัการแข่งขันกีฬาภู
จองคัพ ต้านยาเสพติด
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรี
พรหม ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนห้วยโลก)

220,000.00 219,835.00 จดัการแข่งขันกีฬา
ภูจองคัพ ต้านยา
เสพติด(จากการ
ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน

01/10/2561 1

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัการแข่งขันกีฬาไทยส่ี
เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้าน
ยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชนของชุมชนศรี
พรหม ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2)

200,000.00 199,360.00 จดัการแข่งขันกีฬา
ไทยส่ีเผ่าชาวคุ้ม
เทศบาล

31/12/2651 1

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

70,000.00 70,000.00 จดัซ้ือวสัดุกีฬา
ส าหรับชุมชนในเขต
เทศบาลนาจะหลวย

01/10/2561 365

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย(ุจากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

7,054,800.00 6,736,000.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 01/10/2561 365

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

2,227,200.00 1,788,800.00 เบี้ยยังชีผู้พิการ 01/10/2561 365



52

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

144,000.00 119,500.00 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 01/10/2561 365

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ 
และแผนชุมชนของ
ชุมชนศรีพรหม)

180,000.00 175,000.00 สมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย

04/01/2561 365

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

อุดหนุนโรงเรียนนาจะ
หลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์ตามโครงการ
อาหารกลางวนั(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

3,229,800.00 3,099,000.00 อุดหนุนโรงเรียนนา
จะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ)์

01/10/2561 365

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)เงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชน
ห้วยโลก ชุมชนศรีพรหม
 ชุมชนหลักเมือง1
ชุมชนหลักเมือง 2 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ)

140,000.00 140,000.00 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข

01/10/2561 365



53

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพย  
วรางกูร(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล
 )

100,000.00 80,000.00 วนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพย วรางกู

01/10/2561 365

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

แข่งขันทักษะทาง
วชิาการส าหรับเด็ก
ปฐมวยั     (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

10,000.00 9,915.00 แข่งขันทักษะทาง
วชิาการส าหรับเด็ก
ปฐมวยั

01/10/2561 365

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

เปิดบ้านวชิาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

10,000.00 9,400.00 เปิดบ้านวชิาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง

01/10/2561 365

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

เรียนรู้สู่โลกกวา้งของ
เด็กปฐมวยั     (จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

54,000.00 52,500.00 เรียนรู้สู่โลกกวา้ง
ของเด็กปฐมวยั

01/10/2561 365

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

สัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

80,400.00 74,292.00 สัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

01/10/2561 365



54

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการหลัก : 
สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา
โครงการย่อยที่ 3 
สนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)ค่าวสัดุ
การศึกษา

150,290.00 83,620.00  สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา
โครงการย่อยที่ 3

01/10/2561 365

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการหลัก : 
สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
โครงการย่อยที่ 4 ค่า
จดัการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)

263,500.00 263,500.00 สนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหาร
สถานศึกษา 
โครงการย่อยที่ 4

01/10/2561 365

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ห้องเรียนวยั
เก๋า,บ้านสร้างสุขพลัง
เยาวชน,รวมพลพลัง
เยาวชนนาจะหลวย

30,000.00 28,620.00 สนับสนุนการ
ด าเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชน
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย

01/10/2561 365



55

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก:ปรับภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าภายใน
เขตเทศบาล โครงการ
ย่อยที่  1 ปรับภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
โครงการย่อยที่ 2 ปรับ
ภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วย
โลก (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับ
เทศบาลและจากแผน
ชุมชน ชุมชนศรีพรหม 
ชุมชนห้วยซันใต้)

100,000.00 99,627.00 ปรับภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าภายในเขต
เทศบาล โครงการ
ย่อยที่ 1 -2

01/10/2561 365

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ 
ปรับภูมิทัศน์ทิดพระ
เกียรติวนัแม่แห่งชาติ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล
 และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม)

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

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาฝังกลบขยะ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

113,400.00 113,000.00 จา้งเหมาฝังกลบขยะ 01/10/2561 365

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

1,513,800.00 1,503,850.00 จา้งเหมาบริการ
เก็บขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

01/10/2561 365



56

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จดัซ้ือถังขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

100,000.00 99,000.00 จดัซ้ือถังขยะ 01/10/2561 365

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จดัต้ังศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม(่จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

100,000.00 98,950.00 จดัต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่

01/10/2561 365

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก การ
บริหารจดัการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล
โครงการย่อยที่ 1   ค่า
เช่าที่ก าจดัขยะ

289,400.00 288,000.00 การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

01/10/2561 365

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ
ปรับภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะ
หลวย

35,000.00 35,000.00 ชุมชนเทศบาลร่วม
ใจปรับภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย

01/10/2561 365

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

4,443,760.00 3,844,072.67 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365



57

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซัน
ใต้)

160,000.00 72,905.00 การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

01/10/2561 365

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

3,302,731.00 2,911,365.00 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซัน
ใต้)

586,500.00 586,500.00 การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

01/10/2561 365

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

744,020.00 718,630.00 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365



58

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

3,360,200.00 2,113,283.00 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซัน
ใต้)

594,670.00 566,657.40 การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

01/10/2561 365

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

10,922,753.54 9,844,890.98 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อรองรับ
การบริการประชาชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล และจากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซัน
ใต้)

2,043,626.00 2,043,626.46 การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

01/10/2561 365



59

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม เรียนรู้
ประชาธปิไตยใส่ใจการ
เลือกต้ัง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

20,000.00 20,000.00 ฝึกอบรม เรียนรู้
ประชาธปิไตยใส่ใจ
การเลือกต้ัง

01/10/2561 365

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดักิจกรรมตาม
โครงการอันเกี่ยวเนื่อง
ในการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะ สถาบัน
พระมหากษัตริย(์จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

445,000.00 433,204.00 จดักิจกรรมตาม
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

01/10/2561 365

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

เพิ่มประสิทธภิาพการ
โฆษณาและเผยแพร่
โครงการ ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

160,000.00 115,760.00 เพิ่มประสิทธภิาพ
การโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการ 
ของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

01/10/2561 365

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดัหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อ
บริการประชาชน(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 6,700.00 จดัหาส่ือส่ิงพิมพ์
เพื่อบริการ
ประชาชน

01/10/2561 365

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

จดังานวนัเทศบาล(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

40,000.00 40,000.00 วนัเทศบาล 24/04/2561 1



60

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก:การ
บริหารจดัการค่าใช้จา่ย
เพื่อจดักิจกรรมงาน
พัฒนาและจดัเก็บรายได้
 โครงการย่อย1ฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสียภาษีทุกประเภท
ให้กับผู้ประกอบการ 2:
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาล
 3:ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษ(ีจากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 20,000.00 2:เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการจดัเก็บภาษี
ของเทศบาล

01/10/2561 365

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

20,000.00 20,000.00 ปรับปรุงระบบ
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์

02/02/2561 2



61

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการหลัก :ประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อการ
จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การจดัท าเทศบัญญติั
งบประมาณรายจา่ย 
การติดตามและ
ประเมินผล (ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ 
โครงการย่อยที่ 1.จดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2:
การจดัท าแผนพัฒนา 
และแผนการด าเนินงาน
 3:การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4:จดัท าเทศบัญญติั)

65,000.00 20,289.00 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อการ
จดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจดัท า
เทศบัญญติั
งบประมาณรายจา่ย

01/10/2561 365

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการ
กิจการงานช่างเพื่อการ
บริการสาธารณะ(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

267,500.00 179,041.42 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 01/10/2561 365

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม กฎหมายวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง เสริมสร้างธรร
มา ภิบาล และจดั
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติ
ไทย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล )

20,000.00 20,000.00 ฝึกอบรม กฎหมาย
วธิปีฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
เสริมสร้างธรรมา ภิ
บาล และจดั
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100

01/10/2561 365



62

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540?(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล
 )

30,000.00 30,000.00 ฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

01/10/2561 365

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)ส่งเสริม
ประสิทธภิาพบุคลากร
เพื่อการบริการ
ประชาชน (จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

2,002,845.00 1,786,574.97 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

จดัท า ปรับปรุงและ
ทบทวน เทศบัญญติัเพื่อ
ควบคุมการจดัระเบียบ
ชุมชนและสังคม(เทศ
บัญญติัอื่นที่ไม่ใช่เทศ
บัญญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี)(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

30,000.00 30,000.00 จดัท า ปรับปรุง
และทบทวน เทศ
บัญญติัเพื่อควบคุม
การจดัระเบียบ
ชุมชนและสังคม

01/10/2561 365



63

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่งเสริมประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการบริการ
ประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

1,186,020.00 1,171,200.00 ส่งเสริม
ประสิทธภิาพ
บุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน

01/10/2561 365

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
บริการของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

313,639.00 308,950.00  ชื่อโครงการการ
บริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพ
การบริการของงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

01/10/2561 365

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 7 วนัอันตราย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

80,000.00 35,300.00 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 7 วนัอันตราย

01/10/2561 365

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วนัอันตราย
(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

80,000.00 70,861.00 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วนั
อันตราย

01/10/2561 365



64

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
งาน

86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณีประจ าปีของ
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

10,050.00 10,050.00 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงาน
ประเพณีประจ าปี
ของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย

01/10/2561 365

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 28,140.00 ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

01/10/2561 365

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร.เนื่อง
ในวนั อปพร.ปี พ.ศ.
2560เทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

30,000.00 28,100.00 ฝึกอบรม อปพร.
เนื่องในวนั อปพร.ปี
 พ.ศ.2560เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

01/10/2561 365

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

สัมมนา อปพร.เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

286,400.00 221,383.00 สัมมนา อปพร.
เทศบาลต าบลนา
จะหลวย

01/10/2561 365

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ค่าใช้จา่ยใน  การจดั
จราจร

50,000.00 50,000.00 ค่าใช้จา่ยใน การ
จดัจราจร

01/10/2561 365


