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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

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

90,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่
ช ารุดและพัฒนาระบบ
คมนาคมสะดวก

 - ผลผลิต จดัซ้ือแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ส าเร็จรูป) ถุงละ 20 
กิโลกรัม จ านวนปีละไม่น้อยกวา่ 600 
 ถุง  ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไม่
น้อยกวา่ 5 สาย (ตามแบบแปลน
แผนผังและรายการที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด) - สถานที่
ด าเนินการ ถนนที่ช ารุดภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนวสูิตรโยธาภิบลา 6 ชุมชน
ห้วยซันใต้หมู่ที่ 12 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

1,056,000.00 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร 
คสล.
2.เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
 ถนนวสูิตรโยธาภิบาล6 หมู่ที1่2 จาก
ถนน เถาวถ์วลิย-์ถนนชัยสุวรรณ   
กวา้งข้างละ 2.00 เมตร   ยาว440.00
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่
 1,760 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)-สถานที่
ด าเนินการจากถนนเถาวถ์วลิย์ ?ถนน
ชัยสุวรรณ - กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนที่เดินทางสัญจร ไปมาได้ใช้
ประโยชน์

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนวสูิตรโยธาภิบาล
 3 ชุมชนศรีพรหม หมู่ที่ 10 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และแผน
ชุมชนของชุมชนศรีพรหม)

556,400.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชนประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวา่งท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ขนาด &#216; 0.60 x 
1.00 เมตร ยาว 418 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย) -
สถานที่ด าเนินการ ถนนวสูิตรโยธาภิ
บาล 3 ชุมชนศรีพรหม เร่ิมจากถนน
วสูิตรโยธาภิบาล ถึง ถนนวเิศษ
โกสินทร์

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

จา้งส ารวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

365,000.00 เพื่อจา้งส ารวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน

-ผลผลิต  1. จา้งส ารวจและออกแบบ 
โคร้างสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน อาคาร
 คลองระบายน้ า สะพาน  ฯลฯ 2.ค่า
วศิวกรรับรอง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญติังบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย  มีดังนี้
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
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วัตถุ
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ผลผลิต

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนเถาวถ์วลิชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมู่ที1่3(จากการ
ประชุมประชาคมทุกระดับและ
จากแผนชุมชนห้วยซันเหนือ)

465,800.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชนประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพัก  ถนนเถาวร์ถวลิ  ชุมชน
ห้วยซันเหนือ หมูที่ 13 ขนาดท่อ
ระบายน้ า&#61638; 0.60x100 เมตร
 ยาว 215 เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)-สถานที่
ด าเนินการ จากถนนทางหลวง  2248
  ? ท่อลอดเหล่ียม  ชุมชนห้วยซัน
เหนือ หมู่ที่ 13

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส.ถนน
พลาญแก้ว หมู่ที่ 7 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

630,000.00 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร 
คสล.2.เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและช่วยลด
อุบัติเหตุจากการจราจร

-ผลผลิต  ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนพลาญแก้ว หมู่ที่ 7  จาก
ถนนห้วยโลก 3 ? ท่อลอดเหล่ียมล า
ห้วยโลก ขนาดกวา้งข้างละ 2 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะหลวย)
 -สถานที่ด าเนินการ  จากถนนห้วย
โลก 3 ?    ท่อลอดเหล่ียมล าห้วย
โลก-กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชน
ห้วยโลก และประชาชนที่เดินทาง
สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง หมู่ที่
 11

603,200.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชนประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนกลางเมือง 
หมู่ที่ 11  จากถนนวสูิตรโยธาภิบาล  
4 ? ถนนวสูิตรโยธาภิบาล 1  ขนนาด
ท่อระบายน้ า คสล. &#216; 0.60 
x1.00 เมตร  ยาว  232 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย)-สถานที่ด าเนินการ จากถนน
วสูิตรโยธาภิบาล 14 ? ถนนวสูิตร
โยธาภิบาล 1    -กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนชุมชนกลางเมือง และ
ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้ใช้
ประโยชน์
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8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก    ถนนวเิชียร หมู่ที่ 
8(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

579,800.00 เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชนประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนวเิชียร หมู่ที่ 8
 จากถนนสันติราษฎร์ ? ถนนวสูิตร
โยธาภิบาล ขนนาดท่อ ระบายน้ า 
คสล. &#216; 0.60 x 1.00 เมตร  
ยาว  223  เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)-สถานที่
ด าเนินการ  จากจากถนนสันติราษฎร์
 ? ถนนวสูิตรโยธาภิบาล          -
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนชุมชนหลัก
เมือง และประชาชนที่เดินทางสัญจร
ไปมาได้ใช้ประโยชน์

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ถนนเถาวถ์วลิย์  หมู่ที่ 8 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

151,200.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเถาวถ์วลิย์    หมู่ที่ 8  
จากถนนวสูิตรโยธา ภิบาล14-เขต
เทศบาล   ขนาดกวา้ง  6 เมตร ยาว 
700 เมตร พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุก 210 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ถนนชัยสุวรรณ   หมู่ที่ 13 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

162,000.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนชัยสุวรรณ    หมู่ที่ 13  
จากผิวจราจร คสล. -เขตเทศบาล  
ขนาดกวา้ง  6 เมตร ยาว 750 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
225 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)-สถานที่ด าเนินการ
 ถนนชัยสุวรรณ  หมู่ที่ 13  จากผิว
จราจร คสล. ? เขตเทศบาล-
กลุ่มเปูาหมาย
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11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ถนนวสูิตรโยธา    ภิบาล16 หมู่ที่
 8  (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

73,000.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวสูิตรโยธาภิบาล16 หมู่
ที8่ จากถนนวสูิตรโยธาภิบาล -        
 ถนนหลักเมือง  ขนาดกวา้ง  5 เมตร
 ยาว 406 เมตร พร้อมเกรดบดอัด 
ปริมาณ หินคลุก 101.5 ลบ.ม.         
  (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนา
จะหลวย)-สถานที่ด าเนินการ ถนน
วสูิตรโยธาภิบาล 16    หมู่ที8่ จาก
ถนนวสูิตรโยธา   ภิบาล-ถนนหลัก
เมือง-กลุ่มเปูาหมายประชาชนใน
ชุมชนห้วยวนัเหนือและประชาชนที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ถนนพลานแก้ว   หมู่ที่ 10 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

142,200.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนพลานแก้ว    หมู่ที1่0 
จากผิวจราจรเดิม -เขตเทศบาล  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 790 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 
198 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)-สถานที่ด าเนินการ
 ถนนพลานแก้ว  หมู่ที1่0  จากผิว
จราจรเดิม -          เขตเทศบาล-
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในชุมชน
ห้วยซันเหนือและประชาชน ที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ถนนวเิศษโกสินทร์ หมู่ที่ 10 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

83,520.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนวเิศษโกสินทร์  หมู่ที1่0 
จากถนนวสูิตรโยธา ภิบาล1-เขต
เทศบาล  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
580 เมตร พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
 หินคลุก 116 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)
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ผลผลิต

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ถนนเวยีงชัย      หมู่ที่ 12 (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

111,700.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวยีงชัย หมู่ที1่2 จาก
ทางหลวง2248 -เขตเทศบาล(ด้านทิศ
ตะวนัตก)  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
776 เมตร พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณ
หินคลุก 155 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย)-สถานที่
ด าเนินการ ถนนเวยีงชัย  หมู่ที่ 12   
 จากทางหลวง2248-เขตเทศบาล
(ด้านทิศตะวนัตก-กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในชุมชนห้วยซันใต้และ
ประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้
ประโยชน์

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน
คลุกถนนเวยีงชัย      หมู่ที่ 12 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

158,400.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนเวยีงชัย หมู่ที่ 12 จาก
ทางหลวง2248-เขตเทศบาล(ด้านทิศ
ตะวนัออก)  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว
 1,100 เมตรพร้อมเกรดบดอัด 
ปริมาณ หินคลุก 220  ลบ.ม.(ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย)-สถานที่ด าเนินการ ถนนเวยีง
ชัย  หมู่ที่ 12    จากทางหลวง2248-
เขตเทศบาล(ด้านทิศตะวนั ออก)-
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในชุมชน
ห้วยซันใต้และประชาชนที่เดินทางไป
มาได้ใช้ประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน
คลุกถนนห้วยโลก     หมู่ที7่ (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

72,000.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ถนนห้วยโลก หมู่ที่ 7 จาก
ถนนห้วยโลก2-ถนนห้วยโลก3(แยก
ทางขึ้นวดัภูพลาญแก้ว)  ขนาดกวา้ง 4
 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมเกรดบด
อัด ปริมาณ หินคลุก 150 ลบ.ม.       
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย)-สถานที่ด าเนินการ ถนนห้วย
โลก  หมู่ที่ 7 จากถนนห้วยโลก2-
ถนนห้วยโลก3(แยกทางขึ้นวดัภูพลาน
แก้ว)-กลุ่มเปูาหมายประชาชนใน
ชุมชนห้วยโลกและประชาชนที่
เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก
 ซอยศรีมัน 1 หมู่ที่ 10 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

46,000.00 ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ผลผลิตซ่อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุก ซอยศรีมัน  หมู่ที่ 10 จาก
ถนนพลานแก้ว-ทางหลวง2248  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 320 เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ปริมาณหินคลุก 64
 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)-สถานที่ด าเนินการ
ซอยศรีมัน  หมู่ที1่0       จากถนนพ
ลานแก้ว-ทางหลวง2248  -
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในชุมชนศรี
พรหมและประชาชนที่เดินทางไปมา
ได้ใช้ประโยชน์

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานวนัพ่อแห่งชาติ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรักความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจดักิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 
ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกวา่ 300
 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ บริเวณ
หน้าที่วา่อ าเภอนาจะหลวย 
หอประชุมที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสมตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานวนัแม่แห่งชาติจดังานวนั
แม่แห่งชาติ (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 
  
ท้องถิ่นมีความรักความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกวา่ 300
 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ บริเวณ
หน้าที่วา่อ าเภอนาจะหลวย 
หอประชุมที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย
หรือสถานที่เหมาะสมตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือผ้าห่มต้านภัยหนาวส าหรับ
ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยทุก
กลุ่มจากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

0.00 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่
ประสบภัยทุกกลุ่มมีผ้าห่ม
กันหนาว

- ผลผลิต จดัซ้ือผ้าห่มต้านภัยหนาว
ส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัย
ทุกกลุ่มจ านวนไม่น้อยกวา่ 150 คน:ปี
 - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชน

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

827,475.00 1.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนา
ตนเอง
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่มี
คุณภาพ เพียงพอกับความ
ต้องการ

- ผลผลิต 1.สนับสนุนครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ไม่น้อยกวา่ 8 คน:ปี 2.จดัหาอาหาร
กลางวนัเด็กเล็กไม่น้อยกวา่ 200 คน:
ปี ( ปี พ.ศ. 2561มีเด็กเล็ก จ านวน 
คน 200x 20 บาท x 280 วนั)- 
สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัศรีพรหม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

2,010,800.00 เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียน
ได้รับประทานอาหารเสริม
(นม)ที่มีคุณภาพ เพียงพอ
กับความต้องการ

- ผลผลิตจดัหาอาหารเสริม (นม) (ปี 
พ.ศ.2560 คาดวา่มีเด็กเล็กและ
นักเรียนรวม 1,015 คน) ส าหรับ
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลาง)
อุปถัมภ์ 822x 8 บาท x 260 วนั เป็น
เงิน 1,709,760 บาท,ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในศรีพรหม 193 คนx 8 บาท x 280 
วนั เป็นเงิน 432,320 บาทและเด็ก
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,024 คน:ปี 
ได้รับบริการ - สถานที่ด าเนินการ
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมถ)์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวดัศรีพรหม

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การจดังานวนัเด็ก(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

122,000.00 เพื่อให้เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีความสุข
 สนุกสนานกล้าแสดงออกมี
ความรักและมีวามสัมพันธท์ี่
ดีของเด็กกับกลุ่มเพื่อน 
ครอบครัว และชุมชน

- ผลผลิตเด็กและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก จ านวนไม่น้อยกวา่ 
250   คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ
สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) และ
สนามกีฬาหน้าที่วา่การอ าเภอนาจะ
หลวยหรือสถานที่ ที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด ตามความเหมาะสม

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุการศึกษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

15,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กมีการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านอารมณ์ สังคม
 และสติปัญญา

- ผลผลิตจดัซ้ือวสัดุการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยั จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 
คน:ปี - สถานที่ด าเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั
ศรีพรหม
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

ปรับปรุงสวนหย่อม สวนสุขภาพ 
หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ส าหรับเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยให้มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม น่าชมน่ามอง 

 - ผลผลิต ปรับปรุงสวนหย่อม สวน
สุขภาพ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน
 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย)- สถานที่
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล   นาจะหลวย

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การปูองกัไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลแลจากแผนชุมชน 
ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนหลักเมือง 1 หลัก
เมือง 2 ชุมชนห้วยโลก )

60,000.00 1.เพื่อก าจดัยุงลายและ
ยุงก้นปุองอันเป็นพาหนะใน
การเป็นไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย

- ผลผลิต 1.จดัซ้ือน้ ายาเคมีฉีดพ่น
หมอกควนัเพื่อปูองกันไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรีย2.จดัซ้ือทรายอะเบต
ส าหรับใช้ปูองกันเชื้อไข้เลือดออกและ
ไข้มาลาเรียในครัวเรือน

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

ฝึกอบรมและจดักิจกรรม
สาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล กลุ่มเส่ียงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

50,000.00 เพื่อฝึกอบรมและจดั
กิจกรรมสาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาล กลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรมและจดักิจกรรม
สาธารณสุขผู้ประกอบการค้า  
จ านวนปีละ 30คน 2.ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้/อบรม  กลุ่มเส่ียง ใน
การปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
อื่น ๆ จ านวนปีละ 20คน 3.ฝึกอบรม
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนจ านวน
ปีละ 50 คน รวมจ านวน ไม่น้อยกวา่ 
 3 กลุ่ม:100 คน:ปี

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลละจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันเหนือ
ชุมชนห้วยโลกชุมชนหลักเมือง 1,
หลักเมือง 2)

70,200.00 1.เพื่อให้สุนัขและแมว ใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ได้รับบริการฉีดวคัซีน
 ฉีดยาคุมก าเนิด
2.เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ให้มีพฤติกรรมเล้ียงดูสัตวท์ี่
ถูกต้อง

- ผลผลิต จดักิจกรรมการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยครบทั้ง 7 ชุมชน:ป(ีปี พ.ศ.2559
 มีสุนัขในเขตเทศบาล 1,442 ตัว แมว
 119ตัว) - สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชน
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ผลผลิต

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

ปูองกันเชื้อโรคที่ติดต่อ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

60,000.00 เพื่อใช้ปูองกันเชื้อโรคที่
ติดต่อทางอากาศ เช่น เชื้อ
ไข้หวดันกและเชื้อโรคอื่น ๆ


- ผลผลิตจดัซ้ือน้ ายาเคมีปูองกันเชื้อ
โรคที่ติดต่อทางอากาศ เช่น เชื้อ
ไข้หวดันกและเชื้อโรคอื่น ๆ - 
สถานที่ด าเนินการ ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การปูองกันโรคระบาดในสัตว(์จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

7,000.00 1.เพื่อให้สัตวท์ี่มี ได้รับ
บริการฉีดวคัซีน  2.เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ให้มี
พฤติกรรมเล้ียงดูสัตว ์ที่
ถูกต้อง

- ผลผลิต จดักิจกรรมปูองกันโรค
ระบาดในสัตวใ์นเขตเทศบาลจ านวน  
   ปีละ 1 คร้ัง - สถานที่ด าเนินการ  
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล     นาจะ
หลวย - กลุ่มเปูาหมาย          สัตว์
ทุกชนิดในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (ยาสามัญประจ าบ้าน)
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อจดัซ้ือยาในบัญชีหลัก
แห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
เช่น ส าลี  ผ้าก๊อซ  เข็มฉีด
ยา น้ ายาล้างแผลและวสัดุ
อื่น ๆที่จ าเป็นฯลฯเพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาล

- ผลผลิตจดัซ้ือยาในบัญชีหลัก
แห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่น ส าลี
 ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา น้ ายาล้างแผลและ
วสัดุอื่น ๆที่จ าเป็นฯลฯจ านวนไม่น้อย
กวา่15 รายการ :ป:ี100คน - สถานที่
ด าเนินการ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมหรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนดตามความเหมาะสม

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดักิจกรรมวนัผู้สูงอาย(ุจากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยได้
ร่วมกิจกรรมมีความสุข
สนุกสนาน 


- ผลผลิต จดักิจกรรมวนัผู้สูงอายุ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 800 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ สนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) หรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

200,500.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีความ
ซาบซ้ึง ตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ประเพณีวฒันธรรมไทยใน
วนัลอยกระทง

- ผลผลิตจดังานประเพณีลอยกระทง 
ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการบริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที1่2 หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด
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34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

323,500.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ และมี
ความรักความสามัคคีเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน

- ผลผลิตจดังานประเพณีสงกรานต์ 
ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ สนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย   
(หลังเก่า) และบริเวณศาลหลักเมือง
อ าเภอ นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี

- ผลผลิตจดังานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี ส าหรับประชาชนและผู้มี
ส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกวา่ 500คน:ปี
 ? สถานที่ด าเนินการ สนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า) และบริเวณที่ดินเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  หมู่ที่ 12 หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดให้เป็นสถานที่เหมาะสมจดั
กิจกรรม

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดังานประเพณีวนัเข้าพรรษา
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีอันดีงามและ
สร้างพลังความสมัครสมาน
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวนัเข้าพรรษา
 ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ วดัศรีพรหม หมู่ที่ 
10และวดัทองมา หมู่ที่ 12 หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด
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37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัท าต้นเทียนพรรษา(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนศรีพรหมชุ 
มชนกลางเมือง)

360,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
ประจ าปีในระดับจงัหวดักับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีจดัท าต้นเทียน
พรรษาเป็นพุทธบูชา   


- ผลผลิตจดัท าต้นเทียนพรรษา เพื่อ
เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาประจ าปี
ของจงัหวดัอุบลราชธานี และจ านวน
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้เข้าชม
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 500 คน:
ปี ? สถานที่ด าเนินการ จดัท าและ
ประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด และเข้าร่วมงานบริเวณรอบ
ทุ่งศรีเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีอันดีงามและ
สร้างพลังความ สมัครสมาน
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิต จดักิจกรรมในวนัออก
พรรษา ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมจ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการจดุเร่ิมต้น ณ 
บริเวณข้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้า
โรงเรียนนาจะหลวย  ไปตามถนน
ทางหลวงชนบท 4029 ถนนทาง
หลวง2248 ?บริเวณศาลเจา้พ่อหลัก
เมืองเทศบาลต าบลนาจะหลวย

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

การจดังานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล
และจากแผนชุมชน ของชุมชน 
ห้วยซันใต้)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่

- ผลผลิตจดังานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่
 ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 คน:ปี ? 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอนาจะหลวย 
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด
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ผลผลิต

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

220,000.00 เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของประชาชน


- ผลผลิต จดัการแข่งขันกีฬาภู
จองคัพต้านยาเสพติดมีประชาชน
สนใจส่งทีมเข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อย
กวา่ 20 ทีม:ปี - สถานที่ด าเนินการ
สนามหน้าที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย
 และสนามหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (หลังเก่า)หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด
เป็นพื้นที่แข่งขัน

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

200,000.00 เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของชุมชน

- ผลผลิต จดัการแข่งขันกีฬาไทยส่ี
เผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด มี
ชุมชนสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 20 ทีม:ปี - สถานที่
ด าเนินการสนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า)
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นพื้นที่แข่งขัน

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
วสัดุกีฬาใช้เข้าร่วมกิจกรรม
เล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหวา่งกัน

- ผลผลิต จดัซ้ือวสัดุกีฬาส าหรับ
บริการประชาชนและชุมชนที่ได้รับ
วสัดุกีฬา จ านวนไม่น้อยกวา่ 6 
ชุมชน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชน
 หรือตามที่เทศบาลก าหนด
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43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย(ุจาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

7,054,800.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง


- ผลผลิตจา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 800 คน:ปี
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน 888 คน (ปี พ.ศ.
2559 มีผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 856 คน) - สถานที่
ด าเนินการส านักงานเทศบาล ต าบล
นาจะหลวยธนาคารออมสิน หรือ
ตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นจดุรับเบี้ยยังชีพ - 
กลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

2,227,200.00 เพื่อให้ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง


- ผลผลิตจา่ยเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 120 คน:ปีจ านวน
ผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ที่จะได้รับ
 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 214 คน       
     (ปี พ.ศ.2560 มีผู้พิการที่ขอรับ
เบี้ยยังชีพ  จ านวน 178 คน) - 
สถานที่ด าเนินการส านักงานเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน 
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดเป็นจดุรับเบี้ยยังชีพ

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

144,000.00 เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง


- ผลผลิตจา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์จ านวน ไม่น้อยกวา่ 30 คน:ปี
จ านวนผู้ปุวยเอดส์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
 (ปี พ.ศ.2561 มีผู้ปุวยเอดส์จ านวน 
21 คน) - สถานที่ด าเนินการ
ส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะหลวย
ธนาคารออมสิน หรือตามที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็นจดุรับ
เบี้ย    ยังชีพ - กลุ่มเปูาหมายผู้ปุวย
เอดส์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

180,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการถ้วนหน้า

ผลผลิต จา่ยเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่จ านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการไม่น้อยกวา่ 7,000คน:ป(ีปี 
พ.ศ.2561 ประชากรในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 7,378 คน)- 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมหรือ
สถานที่ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดตามความเหมาะสม

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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

3,229,800.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่มี
คุณภาพ เพียงพอกับความ
ต้องการ

- ผลผลิต จดัหาอาหารกลางวนั
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย
(กรป.กลางอุปถัมภ)์จ านวนไม่น้อย
กวา่ 700 คน:ป(ีคาดวา่ปี พ.ศ. 2561
มีนักเรียนจ านวน 850คน x 20 บาท 
x 200 วนั) - สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ)์

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนศรีพรหม ชุมชนหลักเมือง1
ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
ห้วยซันเหนือ)

140,000.00 เพื่ออุดหนุนกิจกรรมการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน


- ผลผลิต  ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้   1. โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ  เด็ก
และผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน จ านวน 7 ชุมชน
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49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

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
 พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหา         
ภูมิพลอดุลยเดช   

จดังานพระราชพิธวีนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จ         พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน
 :ปี - สถานที่ด าเนินการ ก าหนดตาม
ความเหมาะสมภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพย  วรางกูร(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล )

100,000.00 1. เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในวนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ รัชกาลที1่0 
2.เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้น้อมร าลึกในพระหา
กรุณาธคุิณของพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในวนั
คล้ายวนัพระราชสมภพ 28 
กรกฎาคม

จดักิจกรรมวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  มหา
วชิราลงกรณ บดิน       ทรเทพย  
วรางกูร ส าหรับประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกวา่ 300 คน
 :ปี - สถานที่ด าเนินการ  ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

แข่งขันทักษะทางวชิาการส าหรับ
เด็กปฐมวยั     (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

10,000.00 เพื่อให้ศูนย์   พัฒนาเด็กเล็ก
  สังกัดเทศบาล  ต าบลนา
จะหลวย    มีข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผลผลิตเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวยมีความเป็นเลิศทางทักษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั        
อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพทุก
ด้าน จ านวนไม่น้อยกวา่  100 คน:ปี
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52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

เปิดบ้านวชิาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและผู้ปกครอง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 1. เพื่อให้มีความเป็นเลิศ
ทางทักษะวชิาการส าหรับ
เด็กปฐมวยัทุกด้าน 2. 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา 3. 
เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจใน
การเตรียมความพร้อมควบคู่
ไปกับการจดัการศึกษาใน
ระดับปฐมวยั

-ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวยมีความเป็นเลิศทางทักษะ
วชิาการส าหรับเด็กปฐมวยั  อย่าง
สมดุลและเต็มตามศักยภาพทุกด้าน 
จ านวน 100 คน:ปี

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

เรียนรู้สู่โลกกวา้งของเด็กปฐมวยั   
  (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

54,000.00 1. เพื่อให้เด็กได้มีโอกาส
เรียนรู้นอกสถานศึกษา และ
รับประสบการณ์ตรงจาก
สถานที่จริง 2. เพื่อให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้ตาม
จนิตนาการ สนุกสนานและ
ผ่อนคลาย 3. เพื่อให้เด็ก
รู้จกัการปฏิบัติตนในสังคม 
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

-ผลผลิตเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
นาจะหลวย    ได้มีโอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และรับประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริงจ านวน 100 คน:ป-ี
สถานที่ด าเนินการแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

จดัต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

100,000.00 1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยในกรณีเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน       
 2.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 3.
เพื่อให้มีการปูองกัน ควบคุม
 เมื่อเกิดโรคติดต่อ

 - ผลผลิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวยจ านวน 1  
ศูนย-์ สถานที่ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย- 
กลุ่มเปูาหมายประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,400.00 1.เพื่อให้สุนัขที่ไม่ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่หรือไม่มี
เจา้ของได้รับการฉีดวคัซีน
ปูองก้นโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ทั่วถึง 2.เพื่อความความ
เข้าใจให้ประชาชนทุกเพศ
ทุกวยั มีพฤติกรรมการเล้ียง
สุนัขถูกต้องและมีความ
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

 - ผลผลิต 1.ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว ์  2.ฉีดวคัซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
ต าบล         นาจะหลวย ครบทั้ง   7
 ชุมชน : ป(ีปี พ.ศ. 2559 มีสุนัขใน
เขตเทศบาล 1,442 ตัว แมว 119 ตัว)
  - สถานที่ด าเนินการ ชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการหลัก : สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
โครงการย่อยที่ 3 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
ค่าวสัดุการศึกษา

150,290.00 1.เพื่อให้ศูนย์  พัฒนาเด็ก
เล็ก   สังกัดเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย   มี
มาตรฐานและคุณภาพ
2. เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กบริหารจดัการด้าน
งบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อายุ 3-5 ปี
 (ไม่น้อยกวา่ 200 คน) 1.ค่าหนังสือ 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 2.ค่า
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี 3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
อัตราคนละ300 บาท/ปี  4.ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ปี

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

โครงการหลัก : สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
โครงการย่อยที่ 4 ค่าจดัการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)

263,500.00 1.เพื่อให้ศูนย์  พัฒนาเด็ก
เล็ก   สังกัดเทศบาล  
ต าบลนาจะหลวย   มี
มาตรฐานและคุณภาพ
2. เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กบริหารจดัการด้าน
งบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุนค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย     ไม่น้อยกวา่ 200 คน:ปี

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ

สนับสนุนการด าเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ห้องเรียนวยัเก๋า,บ้านสร้าง
สุขพลังเยาวชน,รวมพลพลัง
เยาวชนนาจะหลวย

30,000.00  1.เพื่อพัฒนาทักษะ
เครือข่ายในการออกแบบ
กิจกรรมและการบริหาร
จดัการในการด าเนินงาน
พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่น
2.เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็ก
และเยาวชน/แกนน ากลุ่ม
เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่

เด็กและเยาวชนเข้าร่วม จ านวนไม่
น้อยกวา่ 100 คน:ปี
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59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

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 าความ
สะอาดอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ จ านวน ไม่
น้อยกวา่ 50 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ อ่างเก็บน้ าห้วยโลก อ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจ ปรับภูมิ
ทัศน์ทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของชุมชนศรี
พรหม)

35,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลให้สวยงามน่า
ชมน่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลครบทั้ง 7 ชุมชน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนไม่น้อยกวา่ 50 คน 
 :ปี - สถานที่ด าเนินการศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หรือพื้นที่ตามที่
ชุมชนและเทศบาลก าหนดร่วมกัน

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาฝังกลบขยะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

113,400.00 เพื่อให้มีศูนย์ฝังกลบขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล

- ผลผลิต จา้งเหมาบริการฝังกลบ
ขยะตลอดปี  งานดินขุดเปิดหน้าดิน 
งานตักขยะลงหลุ่ม สถานที่ด าเนินการ
 ใช้ที่ดินของนายสิมมา บุญคง 
ราษฎรชุมชนหลักเมือง เป็นที่ฝังกลบ
ขยะ ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลภูจองนายอย

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

1,513,800.00 เพื่อรองรับบริการก าจดัขยะ
มูลฝอยในชุมชนอย่างทั่วถึง


- ผลผลิต จา้งหมาบริการกรณีจา้ง
บุคคลธรรมดาช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเป็นคร้ังคราวที่มี
ความจ าเป็นในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานได้แก่ จา้งเหมาเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  ตลอดปี ? สถานที่
ด าเนินการ รองรับการจดัเก็บขยะใน
ชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จดัซ้ือถังขยะ(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

100,000.00 1.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย
2.เพื่อจดัการส่ิงแวดล้อมให้
สะอาดถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม

- ผลผลิต จดัซ้ือถังขยะรองรับบริการ
ครัวเรือน จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 
ครัวเรือน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ตลาดสด ครัวเรือนในเขตเทศบาล

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จดัต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม(่จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

100,000.00 1.เพื่อพัฒนาพื้นทีให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ทางด้านเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงาน
ทดแทน และการปศุสัตว ์
โดยมีแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


- ผลผลิตจดัต้ังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ? สถานที่ด าเนินการ ส านักงาน
เทศบาลต าบล     นาจะหลวย หรือ
ตามที่ก าหนดตามความเหมาะสม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 แห่ง

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการหลัก การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลโครงการ
ย่อยที่ 1   ค่าเช่าที่ก าจดัขยะ

289,400.00 เพื่อฝังกลบขยะให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล

มีที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย สถานที่
ด าเนินการ  ใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือนอก
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย

35,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลให้สวยงามน่า
ชมน่ามอง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล
ครบทั้ง 7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 50 คน  :ปี
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67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

4,443,760.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายประจ า
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ

- ผลผลิต1.จา่ยเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจา้งลูกจา้งประจ า เงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงิน
เพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง)จ านวน 
23คน เป็นเงิน 4,797,276บาท 2.จา่ย
เป็นเงินค่าเช่าบ้าน เป็นเงิน 39,600 
บาท 3.จา่ยเป็นเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เป็นเงิน 48,400 บาท 
4. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
 71,500 บาท 5.จา่ยเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เป็นเงิน5,500บาท

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

160,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พอใจในการบริหารงาน
องค์กรและการบริการที่
อ านวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธภิาพ

- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับการ
บริการประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่  5 
กิจกรรม และจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ดังนี้
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   
45,000 บาท 2. ค่าวสัดุส านักงาน  
30,000 บาท 3. วสัดุงานบ้านงานครัว
  30,000 บาท 4. วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 20,000 บาท 5. วสัดุ
คอมพิวเตอร์ 65,000 บาท
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69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

3,302,731.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายประจ า
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ 

- ผลผลิต 1.จา่ยเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจา้งลูกจา้งประจ า เงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงิน
เพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง)จ านวน 
19คน เป็นเงิน 3,822,324บาท 2.จา่ย
เป็นเงินค่าเช่าบ้าน เป็นเงิน 39,600 
บาท

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

586,500.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พอใจในการบริหารงาน
องค์กรและการบริการที่
อ านวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธภิาพ

- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับการ
บริการประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่  5 
กิจกรรม 1. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 2.ค่าวสัดุส านักงาน3. วสัดุ
งานบ้านงานครัว 4. วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 5. วสัดุคอมพิวเตอร์ 6.วสัดุ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

744,020.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
 2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายประจ า
ค่าตอบแทนต่าง ๆ

- ผลผลิต1.จา่ยเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆของพนักงาน ค่าตอบแทน
พนักงานจา้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง)จ านวน 3คน เป็นเงิน 
742,236บาท
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72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

3,360,200.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายประจ า
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ

- ผลผลิต 1.จา่ยเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจา้งลูกจา้งประจ า เงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงิน
เพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง)จ านวน 
13คน เป็นเงิน 2,439,558บาท 2. 
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 5,500
 บาท 4. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ  44,000 บาท 5. ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 44,000 บาท

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

594,670.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พอใจในการบริหารงาน
องค์กรและการบริการที่
อ านวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธภิาพ

- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับการ
บริการประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกวา่  5 
กิจกรรม และจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ดังนี้ 
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  2. ค่า
วสัดุส านักงาน  3. วสัดุงานบ้านงาน
ครัว  4. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5. 
วสัดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

10,922,753.54 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายการเมือง 
เงินเดือนฝุายประจ า 
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ

- ผลผลิต จา่ยเป็นเงินเดือนฝุาย
การเมือง ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 17 คน  ฝุายประจ า
 24 คน จา่ยเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง
ประจ า ค่าตอบแทน ฯลฯ
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75 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
รองรับการบริการประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และจาก
แผนชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

2,043,626.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พอใจในการบริหารงาน
องค์กรและการบริการที่
อ านวยความสะดวกอย่างมี
ประสิทธภิาพ


- ผลผลิต จดักิจกรรมรองรับการ
บริการประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกวา่  5 กิจกรรม ดังนี้
 1.จดัหาพวงมาลัย ฯไม่น้อยกวา่ 12
คร้ัง 2.จา้งเหมาบริการ 2 รายการ :ปี
 3.จดัท าประกันภัยรถจกัรยานยนต์
และรถยนต์ราชการ 4. ปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต 5.ค่าจา้งเหมา
บริการถ่ายเอกสาร 6.การบริหารวสัดุ
 7 ประเภท :ปี 7.การบริหาร
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8.การใช้
จา่ยด้านสาธารณูปโภคปีละ 4 
ประเภท ได้แก่ ค่าไฟฟูา ค่าประปา 
ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณียากร - 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

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  หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่าง
มีประสิทธภิาพ มีประชาชนและผู้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 80 คน -
 สถานที่ด าเนินการห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด
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77 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

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

445,000.00 เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัท าโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
ในการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท าให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี
ปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจดัท าโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
ในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 กิจกรรม:100
คน:ปี ? สถานที่ด าเนินการ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย
หรือสถานที่ที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดตามความเหมาะสม

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

การจดัการเลือกต้ังทุกระดับ 0.00 เพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เลือกต้ังทุกระดับ

- ผลผลิต ด าเนินการจดัการเลือกต้ัง
ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกต้ังทุก
ระดับ ตามอ านาจหน้าที่ ? สถานที่
ด าเนินการ ในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

เพิ่มประสิทธภิาพการโฆษณาและ
เผยแพร่โครงการ ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

160,000.00 เพื่อจดัท ากิจกรรมเผยแพร่
ข่าวสารหน่วยงานของ
เทศบาลสู่ประชาชนให้ทั่วถึง

- ผลผลิตกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร
หน่วยงานของเทศบาลสู่ประชาชน 
(ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ ของเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร
หน่วยงานของเทศบาลสู่ประชาชน 
จดัท าเวปไซต์จ านวนกิจกรรมที่จดัท า
 2 กิจกรรม:ปี - สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือตามจดุประชาสัมพันธท์ี่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนด

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

จดัหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อบริการ
ประชาชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 1.เพื่อสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ให้แก่ประชาชนและผู้มา
ติดต่อขอใช้บริการเทศบาล
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
บอกรับวารสารต่าง ๆ  
หนังสือพิมพ์รายวนั หนังสือ
 หรือวารสาร ส าหรับ
บริการประชาชน

- ผลผลิต ส่ือส่ิงพิมพ์ได้แก่ ค่าบอกรับ
วารสารต่าง ๆ หนังสือ หรือวารสาร
ต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบ และกฎหมาย
ของทางราชการที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน/หนังสือพิมพ์ เดือนละ
 60 ฉบับ จ านวนส่ือส่ิงพิมพ์ที่จดัหา 
720 ฉบับ:ปี - สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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81 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

จดังานวนัเทศบาล(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

40,000.00 1.เพื่อให้มีกิจกรรมร าลึกถึง
วนัจดัต้ังเทศบาลและ
ประชาชนผู้มีส่วนร่วมได้มา
รับทราบผลการด าเนิน
กิจการของเทศบาล
2.เพื่อให้พนักงานได้
แลกเปล่ียนองค์ความรู้
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่รองรับการบริการ
ประชาชน

- ผลผลิต จดักิจกรรมงานวนัเทศบาล
 ประชาชน เจา้หน้าที่ และผู้มีส่วน
ร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 คน:ปี  -
 สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลหรือตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด

82 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

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 ผู้ประกอบการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกวา่200คน ปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษี จ านวน 1 คร้ัง:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ ภายในเขตบริการ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยจ านวน
 7 ชุมชน

83 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

20,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สะดวก
 รวดเร็ว และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คร้ัง:ปี -
 สถานที่ด าเนินการ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย

84 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

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)

65,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในความร่วมรับผิดชอบ
ท้องถิ่นของตนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวทางการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

- ผลผลิต1. กิจกรรมประชุม เวที
ประชาคม ประชาชนร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 คน 2.จดัประชุม
แผนพัฒนา ปีละ 2 คร้ัง 3.ติดตาม
และประเมินผล ปีละ 2 คร้ัง 4.
เผยแพร่เทศบัญญติั ไม่น้อยกวา่ 30 
เล่ม  -สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชนหรือตาม
ก าหนด
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85 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส ารวจและจดัเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

45,000.00 เพื่อน าข้อมูลที่แสดงถึง
สภาพของครัวเรือนตาม
ความเป็นจริงมาวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน

- ผลผลิต ส ารวจและจดัเก็บข้อมูล
พื้นฐานของครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ านวน ไม่น้อยกวา่
 1,500 ครัวเรือน:ปี  (ปี พ.ศ.2559  
ส ารวจได้จ านวน 1,019 ครัวเรือน) ? 
สถานที่ด าเนินการ ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

86 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจดัการกิจการงานช่าง
เพื่อการบริการสาธารณะ(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

267,500.00 เพื่อให้การบริหารงานและ
การบริการงานช่างมี
ประสิทธภิาพ
ประชาชนมีความพอใจ

- ผลผลิต  จดักิจกรรมบริการไม่น้อย
กวา่ 5 กิจกรรมใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการดังนี้1.ค่าใช้จา่ยด้าน
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวยจดัท า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง จ านวนปีละ 2 รายการ 
เช่น ปรับปรุงสันฝายห้วยโลก 
ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวดัศรีพรหม งบประมาณ ปี
ละ 200,000 บาท 2. ค่าใช้จา่ยใน
การบริหารงานช่างปีละ 2 รายการ 
เช่น ใช้จา่ยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
รังวดัที่ดินของเทศบาลหรือที่
สาธารณะ ในความดูแล ค่าปัก เสา
พาดสาย ฯลฯ

87 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

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

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีชาติ ตาม
ระเบียบที่ทางราชการและ
นโยบายรัฐบาลก าหนดให้
อ าเภอนาจะหลวยจดังาน
รัฐพิธ ี/งานพิธกีาร

- ผลผลิต อุดหนุนกิจกรรมการจดังาน
รัฐพิธงีานพิธกีาร และวนัส าคัญทาง
ศาสนาของอ าเภอนาจะหลวย เพื่อให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยเข้าร่วม จ านวนไม่น้อยกวา่ 100
 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ 
หอประชุมอ าเภอนาจะหลวยหรือ
ตามที่อ าเภอนาจะหลวยก าหนดตาม
ความเหมาะสม
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88 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาจะหลวยตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน ในระบอบ
ประชาธปิไตยและปกปูองสถาบัน
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

10,000.00 1.เพื่อให้ผู้น าเป็นตัวอย่าง
แก่ประชาชนในการ
ขับเคล่ือนการสร้างความ
ปรองดอง 2.เพื่อให้
ประชาชนมีความรัก ความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์
 ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิรูปประเทศ

- ผลผลิต ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน 
ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวตัรก านันและ
คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน จ านวน 400 คน - สถานที่
ด าเนินการ  ที่วา่การอ าเภอนาจะหลวย

89 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ฝึกอบรม กฎหมายวธิปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เสริมสร้าง
ธรรมา ภิบาล และจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธง
ชาติไทย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับเทศบาล )

20,000.00 1. เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
เทศบาลและประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล
และประชาชนรับรู้ถึงความ
เป็นมาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก 
การประดับ การแสดงและ
การเคารพธงชาติไทย 

จดัฝึกอบรมกฎหมายวธิปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เสริมสร้างธรร
มาภิบาล และจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
จ านวน 90 คน : คร้ัง:ปี - สถานที่
ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาลต าบล
นาจะหลวยก าหนด

90 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

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



-ผลผลิต  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป
 จ านวน 100 คน :ป:ีคร้ัง - สถานที่
ด าเนินการส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่เทศบาล
ก าหนดตามความเหมาะสม- 
เปูาหมายพนักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
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งบประมาณ

งบตาม
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ประสงค์

ผลผลิต

91 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนอ าเภอนาจะหลวยตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ เฉลิมพระ
เกียรติ(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับเทศบาล)

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 าเภอนาจะหลวย
ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ            เฉลิมพระ
เกียรติ- สถานที่ด าเนินการศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
 พอเพียงตามแนวพระราชด าริ เฉลิม 
     พระเกียรติ อ าเภอ        นาจะ
หลวย- กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
เขตเทศบาล และผู้สนใจทั่วไป

92 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)ส่งเสริม
ประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อการ
บริการประชาชน (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

2,002,845.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พอใจในการบริหารองค์กร
และการบริการที่อ านวย
ความสะดวกอย่างมี
ประสิทธภิาพ

- ผลผลิต 1.จา่ยเงินบ ารุงสันนิบาต 2.
เงินส ารองจา่ย3.ช าระหนี้เงินกู้เงินต้น
และดอกเบี้ย 4.เงินสมทบ
ประกันสังคม5.เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ6.เงินบ าเหน็จ

93 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

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

30,000.00 เพื่อจดัท าเทศบัญญติั
ควบคุมการจดัระเบียบสังคม
 การจดัระเบียบตลาดสด
และอื่น ๆ ตามความ
ต้องการของประชาชน

- ผลผลิต มีการจดัประชุมประชาคม 
จ านวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกวา่ 50 
คน:คร้ัง:ชุมชน:ปี และจดัประชุม
คณะกรรมการจ านวน ไม่น้อยกวา่ 2 
คร้ัง:1เร่ือง:ป(ีปี พ.ศ.2554 จดัท าเทศ
บัญญติัตลาดสดสาธารณะ ) - 
สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ประจ าชุมชนและห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย
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ผลผลิต

94 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่งเสริมประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ
การบริการประชาชน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

1,186,020.00 1.เพื่อให้บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจและตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
เงินเดือนฝุายประจ า 
ค่าตอบแทน ต่าง ๆ 
3.เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา

- ผลผลิต1.จา่ยเป็นเงินเดือนฝุาย
ประจ า(เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่ม  
ต่าง ๆของพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจา้งลูกจา้งประจ า เงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง และเงิน
เพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง)จ านวน 5
 อัตรา งบประมาณ 1,209,912 บาท 
2 ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่เทศกิจ 
จ านวน 2 อัตรา งบประมาณ 24,000
 บาท

95 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

การบริหารจดัการงบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริการของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบลหรือระดับ
เทศบาล)

313,639.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

- ผลผลิต-จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว
ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งบประมาณ10,000 บาท-จา้ง
เหมาท าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 10,000 บาท-ค่า
ประกันภัยรถยนต์ราชการ บน 4793 
งบประมาณ 4,500 บาท- ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 100,000 บาท-  ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 50,000 บา- ค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 
50,000 บาท- ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน งบประมาณ 185,500 
บาท- ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 
งบประมาณ 10,000 บาท
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ผลผลิต

96 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพและผู้ติดยาเสพติด(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

47,500.00 เพื่อพัฒนาจติใจผู้เข้ารับ
การบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด


- ผลผลิตด าเนินการส่งผู้ติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ไป
บ าบัดและฟื้นฟูสภาพที่ศูนย์บ าบัด 
จ านวนไม่น้อยกวา่5 คน: ป-ี สถานที่
ด าเนินการ ตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด

97 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วนั
อันตราย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อบริการประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุบนทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

- ผลผลิต ต้ังจดุตรวจรองจ านวน3 
จดุ:ป(ีปี พ.ศ.2559ช่วงต้ังจดุตรวจ ไม่
มีอุบัติเหตุทางถนน) ? สถานที่
ด าเนินการ (1)จดุตรวจบ้านห้วยโลก
ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248 (2)จดุ
ตรวจบ้านห้วยซันใต้ถนนสายหลัก 
ทางหลวง 2248 (3)จดุตรวจทางสาย
กลางถนนทางหลวงชนบท4029

98 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วนั
อันตราย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

80,000.00 เพื่อบริการประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุบนทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

- ผลผลิต ต้ังจดุตรวจรองจ านวน3 
จดุ:ป(ีปี พ.ศ.2559ช่วงต้ังจดุตรวจ ไม่
มีอุบัติเหตุทางถนน) ? สถานที่
ด าเนินการ (1)จดุตรวจบ้านห้วยโลก
ถนนสายหลัก ทางหลวง 2248 (2)จดุ
ตรวจบ้านห้วยซันใต้ถนนสายหลัก 
ทางหลวง 2248 (3)จดุตรวจทางสาย
กลางถนนทางหลวงชนบท4029

99 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
งานประเพณีประจ าปีของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,050.00 เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน
เจา้หน้าที่ต ารวจ 30 นาย
อาสาสมัครรักษาดินแดน
(อส.) 12 นาย และ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย 102 นาย 
ในงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าป(ีคนละ 200 บาท)

- ผลผลิต จดักิจกรรมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในงานประเพณีลอย
กระทงประจ าปีงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจ าปี งานประเพณีแข่งเรือ
ประจ าปีจ านวนอาสาสมัครไม่น้อย
กวา่100 นาย:งานประเพณี:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที่ 12 สนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย
(หลังเก่า)หรือตามที่เทศบาลต าบลนา
จะหลวยก าหนด
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ มีความช านาญ
ระงับอัคคีภัย และตระหนัก
ในความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย

- ผลผลิต ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ขั้นต้น จ านวนผู้มีส่วนร่วม ไม่น้อยกวา่
 50 คน:คร้ัง:ปี ? สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลนาจะหลวย

101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

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

30,000.00 1.เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธภิาพ
2.เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ
ให้กับอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.)ที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
มุ่งมั่นและเสียสละ
3.เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความ
สามัคคีในองค์กร

- ผลผลิต ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 
และจดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
เนื่องในวนั อปพร.วนัที่ 22 มีนาคม
ของทุกปี จ านวนอปพร.ที่มีส่วนร่วมปี
ละ 150 คน ? สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยหรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด

102 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

สัมมนา อปพร.เทศบาลต าบลนา
จะหลวย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

286,400.00 เพื่อสร้างเครือข่าย อปพร. 
ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

- ผลผลิต สัมมนา อปพร.ร่วมกับ
เครือข่าย อปพรจ านวน อปพร. ไม่
น้อยกวา่ 30 คน :ปี ? สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์ อปพร.เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยหรือห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
สัมมนา

103 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

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

10,000.00 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่าย อปพร.ให้มี
ความรัก สามัคคีในระดับ
พื้นที่และระดับชาติ

- ผลผลิต เจา้หน้าที่และสมาชิก อป
พร.เข้าร่วมพิธชีุมนุมเดินสวนสนาม
เนื่องในวนั อปพร.(22 มี.ค.ของทุกป)ี
จ านวน อปพร. ไม่น้อยกวา่ 10คน :ปี
 ? สถานที่ด าเนินการ ตามที่จงัหวดั
ก าหนด

104 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ออกตรวจปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตาม พรบ.นายตรวจ(จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล)

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

-ผลผลิต    ออกตรวจพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยจ านวน 7 ชุมชน -สถานที่
ด าเนินการชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

105 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  วนัที่
 ๒๖ มิถุนายน      ของทุกป)ี 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาล )

20,000.00 เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 และให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดให้ประ
ประชาชนในเขตเทศบาล
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น

-ผลผลิต รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประชาสัมพันธ ์แจกแผ่นพับ แจก
สต๊ิกเกอร์ หรือการแสดงเชิงสัญญา 
จ านวนผู้มีส่วนร่วมไม่น้อยกวา่ 80 
คน:คร้ัง:ป-ีสถานที่ด าเนินการ    
ตามที่เทศบาลก าหนด-กลุ่มเป็นหมาย
 ประชาชน ส่วนราชการ ในเขต
เทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

106 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ค่าใช้จา่ยใน  การจดัจราจร 50,000.00 เพื่อลดปัญหาการจราจร
ภายในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย

การจดัจราจรภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกวา่    4 
คร้ัง : เดือน


