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ของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลต าบลนาจะหลวย

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1  ตลุาคม 2563- 31 มีนาคม 2564
ดว้ยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(e-plan)



3

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 38,565,400.00 54 50,858,920.00 26 44,404,675.00 55 68,043,500.00 64 88,376,320.00

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการ
ทอ่งเที่ยว 3 160,000.00 3 160,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00

การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 44 32,496,000.00 66 36,284,760.00 77 48,082,872.00 76 39,271,650.00 76 40,078,200.00

การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 14 7,354,200.00 17 7,564,200.00 17 13,466,500.00 17 7,706,500.00 17 7,706,500.00

การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 13 1,795,000.00 14 1,903,000.00 16 2,451,000.00 15 1,963,000.00 15 1,963,000.00

การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 14 2,430,000.00 14 2,430,000.00 17 2,813,500.00 17 2,813,500.00 17 2,813,500.00

รวม
102

79,149,000.00 163 95,549,280.00 150 101,479,947.00 184 119,897,110.00 193 137,740,920.00

ง. กำรวำงแผน
    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงัปญัหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา     เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563 2564 2565
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    จ. การจัดท างบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตัิ

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 4,051,000.00
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว 5 120,000.00
การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 57 21,504,003.00
การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 1,928,000.00
การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 11 308,000.00

การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 6 375,000.00

รวม 88 27,735,270.00

     ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติงบประมาณ 
จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 27,735,270 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนห้วยโลก1 หมู่ที่ 7

497,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยโลก 1 หมู่ที่ 7 จาก
ถนนห้วยโลก 2 ? กม.ที่0+208 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร ดินถม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01) -สถานที่
ด าเนินการ จากถนนห้วยโลก 2 ? กม.ที่0+208 -กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในชุมชนห้วยโลกเมืองและประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน
วิเศษโกสินทร์ ชุมชนศรีพรหม หมูที่
 10

763,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน วิเศษโกสินทร์ 
หมูที่ 10 จากทางหลวงหมายเลข 2248 ? ถนนวิสูตรโยธา ภิบาล 1 ฝ่ังด้าน
วันศรีพรหม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 659 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,318 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01-สถานที่ด าเนินการ จากทางหลวง
หมายเลข 2248 ? ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 ฝ่ังด้านวันศรีพรหม) -
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนศรีพหรมและประชาชนที่เดินทางไปมาได้
ใช้ประโยชน์

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่
 12

845,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชนประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล2 
หมู่ที่ 12 จากถนนทางหลวงหมายเลข2248 ? ฉางข้าว ขนาดท่อระบายน้ า
 คสล. 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น) 
(ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น) -สถานที่ด าเนินการ จากถนนทางหลวง
หมายเลข2248 ? ฉางข้าว -กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนห้วย ซันใต้
และประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางวิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8

498,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวิสูตรโยธาภิบาล 
ชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8 จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 14 ? กม.ที่ 0+215 หมู่
ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01) -สถานที่ด าเนินการ จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล 14 ?สะพานร่องแทน หมู่ที่ 8-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในชุมชนหลักเมืองและประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

จ้างส ารวจและออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อจ้างส ารวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน

-ผลผลิต 1. จ้างส ารวจและออกแบบ โคร้างสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน อาคาร
 คลองระบายน้ า สะพาน ฯลฯ 2.ค่าวิศวกรรับรอง -สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11 
(จากการประชุมประชาคมชุมชน
กลางเมือง)

498,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง หมู่ที่ 11 ผิวจราจร
กว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01) งบประมาณ 498,000 บาท (ตามแบบมาตรฐาน ท
1-01) -สถานที่ด าเนินการ จากโรงน้ าด่ืมป๊อปซ่า ? กม.ที่ 0+215 ชุมชน
กลางเมือง หมู่ที่ 11-กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนหลักเมืองและ
ประชาชนที่เดินทางไปมาได้ใช้ประโยชน์
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม 
ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วยซันเหนือ 
หมู่ที่ 13

710,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก

-ผลผลิต ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจร
เดิม ถนนนิเวศน์ จากสะพาน คสล. ? ถนนวิเชียร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 45.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,036.00 
ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)
 -สถานที่ด าเนินการ ถนนนิเวศน์ ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13 -
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนห้วยโลกและประชาชนที่เดินทางไปมาได้
ใช้ประโยชน์

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างป้ายโครงการสาวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

220,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ก่อสร้างป้ายโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

9 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การลงทุน และการท่่อง
เที่ยว

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและ จากแผน
ชุมชนของชุมชนห้วยซันใต้)

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบล นาจะหลวย
และฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. 2540

- ผลผลิต จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาจะหลวยและฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่
ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนที่สนใจ
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การลงทุน และการท่่อง
เที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพเล้ียงกบ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชน
หลักเมือง ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชน
ศรีพรหม

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

นชุมชน1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้มีความรู้ในการ
เพาะเล้ียงกบ 2. เพื่อส่งเสริม
อาชีพการเพาะเล้ียงกบให้คน
ในชุมชน 3. เพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว เกษตรกรใ

- ผลผลิต 1. ฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ เล้ียงกบ 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
การเล้ียงกบ 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม ส าหรับประชาชน
 และผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวยและตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน

11. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การลงทุน และการท่่อง
เที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดและ
ศึกษาดูงาน (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
ของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง
 ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรีพรหม

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้มีความรู้ในการ
เพาะเห็ด 2. เพื่อส่งเสริม
อาชีพการเพาะเห็ดให้คนใน
ชุมชน 3. เพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว เกษตรกรใน
ชุมชน

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ดและศึกษาดูงาน 2.
กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม ส าหรับประชาชน และผู้มีส่วน
ร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลต าบล นาจะหลวยและตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
ศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จ านวน 70 คน

12 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การลงทุน และการท่่อง
เที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพ การท าขนมไทย 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ ชุมชนห้วย
โลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วย
เหนือ ชุมชนศรีพรหม

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ใน
การท าขนมไทย 2. เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย
ให้คนในชุมชน 3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้คนในชุมชน
สามารถประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การท าขนมไทย 2.กิจกรรมมอบใบ
ประกาศ ผู้ผ่านการอบรม สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

13 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การลงทุน และการท่่อง
เที่ยว

ฝึกอบรมอาชีพการท าบรรจุภัณฑ์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ ชุมชนห้วย
โลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วย
เหนือ ชุมชนศรีพรหม

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ใน
การท าบรรจุภัณฑ์จากผ้า
พื้นเมือง 2.. เพื่อส่งเสริม
อาชีพการท่อผ้าพื้นเมือง 3. 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คนใน
ชุมชนสามารถประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว

ผลผลิต 1.กิจกรรมฝึกอบรมให้มีความรู้ในการท าบรรจุผลิตภัณฑ์ สินค้า
ชุมชน 2.กิจกรรมมอบใบประกาศ ผู้ผ่านการอบรม สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม
สตรี และประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 คน

14 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชนมี ส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรักความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ บริเวณ
หน้าที่ว่าอ าเภอ นาจะหลวย หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ

15. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานวันแม่แห่งชาติ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ประชาชนมี ส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรักความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ บริเวณ
หน้าที่ว่าอ าเภอ นาจะหลวย หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่เหมาะสมตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ นาจะหลวย
และผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

16. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิศร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 2. เพื่อให้ข้าราชการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาคม องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้า

-ผลผลิต จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิศร ส าหรับ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน :ปี - สถานที่
ด าเนินการ ก าหนดตามความเหมาะสมภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย

17. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

70,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องใน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.เพื่อให้
ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน
 ลูกจ้าง

- ผลผลิต จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ส าหรับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน :ปี - สถานที่
ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย และประชาชนทั่วไปแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

18. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมการท าบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2.พิธีวางพวงมาลา 3.จัดกิจกรรมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
จ านวน 500 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

19 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

วันฉัตรมงคล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่าระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 2.เพื่อให้ข้าราชการ
 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาคม องค์กร ภาคเอกชน 
พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2.
เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.ประดับธงชาติตามอาคารและสถานที่ราชการ 2.ท าบุญตักบาตร
 ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 3.น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายพระพรชัย สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย จ านวน 500 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

20 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

วันปิยมหาราช (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วม
พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.
เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3.
เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง สมาคม 
องค์กร ภาคเอกชน พ่อค้า
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2. พิธีวาง
พวงมาลาและถวายบังคม 3.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

21 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี(ใน
รัชกาลที่ 10) (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

70,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อให้ประชาชนทุกได้
เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 2. 
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 3. เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในใน
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผลผลิต 1.กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2. พิธีลง
นามถวายพระพร 3.พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
จ านวน 500 คน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

22 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

วันท้องถิ่นไทย(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ต าบล )

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ ในวันท้องถิ่นประจ าปีได้
แสดงออกถึงการเทิดทูน
สถาบันส าคัญ ของชาติ 3. 
เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
 และสร้างขวัญก าลังใจ แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มีความสามัคคี มีขวัญก าลังใจ 
และได้ร าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 -สถานที่ด าเนินการ ในพื้นที่เทศบาลต าบล นาจะ
หลวยหรือในพื้นที่ที่อ าเภอจังหวัดก าหนด

23 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน
 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลและจากแผนชุมชนของ
 ชุมชนกลางเมือง)

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อพัฒนาจิตใจพนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย

- ผลผลิต จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 50คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ วัดป่าโนนนิเวศน์
หรือตาม ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็นสถานที่เหมาะสมจัด
กิจกรรม - กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย และผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

24. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

อาหารกลางวัน โรงเรียน (ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก) (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

818,300.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
เพียงพอกับความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
จะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหมจ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน:ปี ( ปี พ.ศ. 2562 มีเด็กเล็ก จ านวน 170 คน x 20 บาท x 245 
วัน) - สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดศรีพรหม - กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
 ในวัดศรีพรหม

25. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)

33,400.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล ต าบล นาจะ
หลวย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบาย

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อายุ 3-5 ปี (ไม่น้อยกว่า 200 คน) 1.ค่าหนังสือ 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท/ปี 4.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

26 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล นาจะหลวย (รายหัว)
 (จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล

283,900.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

27 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

อาหารเสริม (นม)โรงเรียน(จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
และจากแผนชุมชนของชุมชน 
ห้วยซันใต้)

1,950,693.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียน
ได้รับประทานอาหารเสริม
(นม)ที่มีคุณภาพ เพียงพอกับ
ความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารเสริม (นม) (ปี พ.ศ.2560 คาดว่ามีเด็กเล็กและ
นักเรียนรวม 1,015 คน) ส าหรับโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง)อุปถัมภ์ 
786x 8 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 1634,880 บาท,ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวยและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศรีพรหม 
170 คนx 8 บาท x 280 วัน เป็นเงิน 380,800บาทและเด็กจ านวนไม่น้อย
กว่า 1,024 คน:ปี ได้รับบริการ

28. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

122,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้เด็กในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยมีความสุข 
สนุกสนานกล้าแสดงออกมี
ความรักและมีวามสัมพันธ์ที่ดี
ของเด็กกับกลุ่มเพื่อน 
ครอบครัว และชุมชน

- ผลผลิตเด็กและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก จ านวนไม่น้อยกว่า 
250 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย (หลังเก่า) และสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวยหรือ
สถานที่ ที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด ตามความเหมาะสม - 
กลุ่มเป้าหมาย เด็กในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย ประชาชนผู้สนใจ 
และผู้มีส่วนร่วม ร่วมกิจกรรม

29. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย มีความเป็นเลิศทาง
ทักษะวิชาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อย่างสมดุลและเต็ม
ตามศักยภาพทุกด้าน

ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีความเป็นเลิศทางทักษะ
วิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพทุกด้าน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน:ปี สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย เด็ก
ปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

30 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

70,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1. เพื่อให้เด็กได้มีโอกาส
เรียนรู้นอกสถานศึกษา และ
รับประสบการณ์ตรงจาก
สถานที่จริง 2. เพื่อให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ
 สนุกสนานและผ่อนคลาย

-ผลผลิต เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้มีโอกาสเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และรับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงจ านวน 100 คน:ปี -
สถานที่ด าเนินการ แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา -กลุ่มเป้าหมาย เด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

31. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

140,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหลักเมืองมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง:ปี -สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย

32 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ก่อสร้างอาคารที่พักส าหรับ
ผู้ปกครอง(จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อใช้ส าหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรม
ต่าง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2.เพื่อความสะดวกสบายใน 
การใช้ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท า
ให้มี ประสิทธิในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น

ผลผลิต อาคารเอนกประสงค์ -สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลักเมือง -กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กบ้านหลักเมือง

33 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

โครงการอาหาร กลางวัน (อุดหนุน
โรงเรียน นาจะหลวย(กรป.กลาง
อุปถัมภ์) (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

3,404,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
เพียงพอกับความต้องการ

- ผลผลิตจัดหาอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน นาจะหลวย(กรป.
กลางอุปถัมภ์)จ านวนไม่น้อยกว่า 700 คน:ปี (คาดว่าปี พ.ศ. 2561 มี
นักเรียนจ านวน 786คน x 20 บาท x 200 วัน) - สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) - กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน
 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์

34. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรีย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

80,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อเป็นการควบคุมและลด
ปริมาณความชุกชุมของ
ยุงลายซ่ึงเป็นพาหนะน าโรค
ไข้เลือดออก

- ผลผลิต 1. จัดซ้ือน้ ายาเคมีฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก 2.
จัดซ้ือทรายอะเบตส าหรับใช้ป้องกันเชื้อไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 3.
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเติมเคร่ืองพ่นหมอกควัน - สถานที่ด าเนินการ ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย



20

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

35. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ฝึกอบรม ผู้ประกอบ การ ร้านค้า
ร้านอาหารสดร้านอาหาร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
สาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาล กลุ่มเส่ียงและกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ

- ผลผลิต 1.ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสาธารณสุขผู้ประกอบการค้า จ านวน
ปีละ 30คน 2.ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้/อบรม กลุ่มเส่ียง ในการป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่ออื่น ๆ จ านวนปีละ 20คน 3.ฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริม
สุขภาพ เยาวชนจ านวนปีละ 50 คน รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม:100 
คน:ปี

36. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

การป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชนของ ชุมชนห้วยซันเหนือ
 ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1,
หลักเมือง 2)

65,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สุนัขและแมว ในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย 
ได้รับบริการฉีดวัคซีน ฉีดยา
คุมก าเนิด 2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้
มีพฤติกรรมเล้ียงดูสัตว์ที่ถูกต้อง

- ผลผลิต จัดกิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยครบทั้ง 7 ชุมชน:ปี(ปี พ.ศ.2559 มีสุนัขในเขตเทศบาล 1,442 ตัว 
แมว 119ตัว) - สถานที่ด าเนินการส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือ
ศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชน - กลุ่มเป้าหมายสุนัข และแมว ในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย

37. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

การป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

30,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สัตว์ปีกที่มี ได้รับ
บริการฉีดวัคซีน 2.เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย ให้มีพฤติกรรมเล้ียงดู
สัตว์ ที่ถูกต้อง

- ผลผลิต จัดกิจกรรมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ในเขตเทศบาลจ านวน ปีละ
 1 คร้ัง - สถานที่ด าเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 
กลุ่มเป้าหมาย สัตว์ทุกชนิดในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

38. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ
ไม่ติดต่อ (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เเพื่อใช้ป้องกันเชื้อโรคที่ติดต่อ
 เช่น เชื้อไข้หวัดนก เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเชื้อโรคอื่น ๆ

- ผลผลิต จัดซ้ือน้ ายาเคมีป้องกันเชื้อไข้หวัดนก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเชื้อโรคอื่น ๆ - สถานที่ด าเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย

39. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยได้ร่วม
กิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน

- ผลผลิต จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจ านวน ไม่น้อยกว่า 800 คน:ปี - สถานที่
ด าเนินการ สนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

40. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลือ

- ผลผลิต สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน:ปี
 - สถานที่ด าเนินการ ตามที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสหรือส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

41. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลนาจหลวย (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยในกรณีเกิดสาธารณภัย
หรอภัยพิบัติฉุกเฉิน,ด้าน
คุณภาพชีวิต,ด้านการป้องกัน
ควบคุมเมื่อเกิดโรคติดต่อ

- ผลผลิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 14 
ศูนย์ - สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

42. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานประเพณี ลอยกระทง (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบลหรือระดับเทศบาล และ จาก
แผนชุมชนของชุมชน ศรีพรหม 
ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ 
ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1 
ชุมชนหลักเมือง 2)

150,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มีความ
ซาบซ้ึง ตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ประเพณีวัฒนธรรมไทยในวัน
ลอยกระทง

- ผลผลิตจัดงานประเพณี ลอยกระทง ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
ห้วยซัน หมู่ที่12 หรือตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอ
 นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม

43. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานประเพณีสงกรานต์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล และจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนห้วยโลก ชุมชน
กลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชน
หลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

150,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
 มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
และมีความรักความสามัคคี
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

- ผลผลิตจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ สนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย (หลังเก่า) และบริเวณศาลหลักเมือง
อ าเภอ นาจะหลวย หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวยหน่วยงาน
ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนา
จะหลวย

44. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟประจ าปี 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล และจากแผนชุมชนของ
 ชุมชนหลักเมือง1 ชุมนหลักเมือง 2
 ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบ
สานงานประเพณี บุญบั้งไฟ
ประจ าปี

- ผลผลิตจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟประจ าปี ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วน
ร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 500คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ สนามกีฬาหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า) และบริเวณที่ดินเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดให้
เป็นสถานที่เหมาะสมจัดกิจกรรม - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม

45. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ ชุมชนกลาง
เมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

70,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีอันดีงามและ
สร้างพลังความสมัครสมาน
สามัคคีปรองดองใน หมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน :ปี - สถานที่ด าเนินการ วัดศรีพรหม หมู่ที่ 10
 และ วัดทองมา หมู่ที่ 12 หรือตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

46. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

การจัดท าต้นเทียนพรรษา ส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
ประจ าปีในระดับจังหวัดกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีจัดท าต้นเทียน
พรรษาเป็นพุทธบูชา

- ผลผลิตจัดท าต้นเทียนพรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาประจ าปี
ของจังหวัดอุบลราชธานี และจ านวนประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้เข้าชม
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ จัดท าและ
ประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ณ ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย
หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด และเข้าร่วมงานบริเวณรอบ
ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

47. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดงานประเพณี วันออกพรรษา 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล 
และจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรี
พรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชน
ห้วยซันใต้)

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีอันดีงามและ
สร้างพลังความ สมัครสมาน
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิต จัดกิจกรรมในวันออกพรรษา ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ จุดเร่ิมต้น ณ บริเวณ
ข้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนนาจะหลวย ไปตามถนนทางหลวง
ชนบท 4029 ถนนทางหลวง 2248 ?บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเทศบาล
ต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวยและผู้มีส่วนร่วม

48. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สวดมนต์ข้ามปี (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน 
ของชุมชน ห้วยซันใต้)

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชนมี ส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

- ผลผลิต สวดมนต์ข้ามปีและท าบุญบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
ส าหรับประชาชนและ ผู้มีส่วนร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย และบริเวณ
ศาลหลักเมืองอ าเภอ นาจะหลวย หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ก าหนด

49. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดการแข่งขัน กีฬาภูจองคัพ ต้าน
ยาเสพติด (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน
ของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซัน
เหนือ ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วย
โลก)

150,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของประชาชน

- ผลผลิต จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพต้านยาเสพติดมีประชาชนสนใจส่งทีม
เข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม:ปี - สถานที่ด าเนินการสนามหน้าที่
ว่าการอ าเภอ นาจะหลวย และสนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย (หลังเก่า)หรือตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนดเป็นพื้นที่
แข่งขัน - กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
ประชาชนที่สนใจและ ผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

50. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาไทย ส่ีเผ่าชาวคุ้ม
เทศบาลต้าน ยาเสพติด (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาลและจากแผน
ชุมชนของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชน
ห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 
2)

180,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันของชุมชน

- ผลผลิต จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด มี
ชุมชนสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม:ปี - สถานที่
ด าเนินการสนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย(หลังเก่า)หรือ
ตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนดเป็นพื้นที่แข่งขัน - กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม

51. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 2. 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์และ
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน

เชิงปริมาณ 1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล นาจะหลวย จ านวน 100
 คน เชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

52 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

To Be Number One 10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวยมี
พื้นที่ ในการแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ และมีศูนย์ให้
ความช่วยเหลือด้านเด็กและ
เยาวชน

เชิงปริมาณ 1.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล นาจะหลวย จ านวน 100
 คน เชิงคุณภาพ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

53 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 100,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ตาม
ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี

- ผลผลิต จ านวนประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ตาม
ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน:ปี - 
สถานที่ด าเนินการส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย หน่วยงานราชการ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ อปท.ในเขตอ าเภอ นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

54. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

7,348,800.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับเบี้ยยัง
ชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยกว่า 800 คน:ปีผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 924 คน (ปี พ.ศ.2559 มี
ผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 857 คน) - สถานที่ด าเนินการส านักงาน
เทศบาล ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนดเป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ - กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

55. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้พิการ (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล)

2,361,600.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับเบี้ยยัง
ชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการจ านวนไม่น้อยกว่า 250 คน:ปีจ านวนผู้
พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ที่จะได้รับ จ านวน 204 คน (ปี พ.ศ.2563 มีผู้
พิการที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 204 คน) 1. ผู้พิการทีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน จ านวน 186 ราย 2.คน
พิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน จ านวน 18 ราย

56. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้พิการ (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับเทศบาล)

2,361,600.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพื่อให้ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวยได้รับเบี้ยยัง
ชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิต จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการจ านวนไม่น้อยกว่า 120 คน:ปีจ านวนผู้
พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ที่จะได้รับ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 210 คน (ปี 
พ.ศ.2560 มีผู้พิการที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 184 คน) - สถานที่
ด าเนินการส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ

57. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับเทศบาล)

156,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย
ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

- ผลผลิตจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จ านวน ไม่น้อยกว่า 30 คน:ปีจ านวน
ผู้ป่วยเอดส์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ (ปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยเอดส์จ านวน 21 คน)
 - สถานที่ด าเนินการส านักงานเทศบาล ต าบลนาจะหลวยธนาคารออมสิน
 หรือตามที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดเป็นจุดรับเบี้ยยังชีพ - 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

58. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

180,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ถ้วนหน้า

- ผลผลิต จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า 7,000 คน:ปี(ปี พ.ศ.2561
 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย จ านวน 7,378 คน) - สถานที่
ด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือสถานที่ที่เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยก าหนดตามความเหมาะสม

59. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมู
ที่ 7 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 7 ชุมชน ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. 
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

60. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง 1
 หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

61 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม 
หมู่ที่ 10(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านศรีพรหม ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. 
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

62. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านกลางเมือง 
หมู่ที่ 11(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนกลางเมือง ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. 
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

63. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ 
หมู่ที่ 12 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยซันใต้ ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. 
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

64. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ
 หมูที่ 13(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยซันเหนือ ชุมชน ด าเนินโครงการ
จ านวน 3 โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ 
เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
 3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

65. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมื่อง 2
 หมู่ที่ 8 (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

- ผลผลิต เงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง 2 ด าเนินโครงการจ านวน 3 
โครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็กและ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 3. 
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

66. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

อบรมป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัก
เมืองสามารถป้องกันการเกิด
สาธารณภัย 2.เพื่อให้นักเรียน
 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลักเมือง มีองค์ความรู้
เร่ือง สาธารณภัยและสามารถ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น

ผลผลิต เด็กเล็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง จ านวน 200 คน
 ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน : ปี สถานที่ด าเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลต าบล นา
จะหลวย

67 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล นาจะหลวย (หนังสือ
เรียน) (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล

33,400.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

68 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล นาจะหลวย (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนและระดับ
ชุมชนต าบล)

33,400.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย

69 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล นาจะหลวย (ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน) (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล

50,100.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

70 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล นาจะหลวย 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล

71,810.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 2. เพื่อให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายกรม ส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 200 คน:ปี -สถานที่
ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย -กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบล นาจะหลวย

71 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

บริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

50,000.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี ตามหลัก 3 R 
(Reduce Reuse Recycle)

- ผลผลิต จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ ส าหรับประชาชน 
30 คน: คร้ัง: ปี - สถานที่ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล นาจะหลวยและผู้มีส่วนร่วม

72. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้)

50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าห้วยซันให้สวยงามชมน่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ า ไม่น้อยกว่า:50 คน:ปี
 - สถานที่ด าเนินการ อ่างเก็บน้ าห้วยซัน - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และ
ผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

73. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับเทศบาลและจาก
แผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม)

50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าห้วยโลกให้สวยงามน่าชม
น่ามอง

- ผลผลิต ประชาชนร่วม ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ จ านวน ไม่
น้อยกว่า 50 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ อ่างเก็บน้ าห้วยโลก กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม

74. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วัน
แม่แห่งชาติ) (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชน
ของชุมชนศรีพรหม)

40,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลให้สวยงามน่าชม
น่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลครบทั้ง 7 ชุมชน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน :ปี - สถานที่ด าเนินการ ศาลา
เอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย หรือพื้นที่ตามที่ชุมชน
และเทศบาลก าหนดร่วมกัน - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย

75. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวย (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
และระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลให้สวยงามน่าชม
น่ามอง

- ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย - สถานที่
ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย หรือ
พื้นที่ตามที่ชุมชนและเทศบาลก าหนดร่วมกัน - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

76 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

525,900.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

1.จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ 2.
จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 3.
จัดหาถังขยะ 4.การจัดการขยะ

- ผลผลิต 1. ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ 2. ค่าจ่างเหมาบริการ เก็บขยะ 3. ค่าจ้าง
เหมาฝังกลบขยะ 4. ค่าจัดซ้ือถังขยะ - สถานที่ด าเนินการ ภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือนอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย -
กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับบริการ

77. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่่่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

1,162,100.00 ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข

1.จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ 2.
จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 3.
จัดหาถังขยะ 4.การจัดการขยะ

ผลผลิต 1. ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ 2. ค่าจ่างเหมาบริการ เก็บขยะ 3. ค่าจ้าง
เหมาฝังกลบขยะ 4. ค่าจัดซ้ือถังขยะ - สถานที่ด าเนินการ ภายในเขต
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือนอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย -
กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้รับบริการ
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

78 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ฝึกอบรม ?เรียนรู้ประชาธิปไตยใส่
ใจการเลือกต้ัง? (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

.ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบอบการเมืองการ
ปกครอง 2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ระชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 3.ประชาชนรู้จักเลือก
ตัวแทนเข้าท างานที่มี
ความสามารถตรงกับต าแหน่ง
 4.ประชาชนมีความเข้าใจ
วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง

- ผลผลิต หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน - 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือ ตามที่
เทศบาลก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะ
หลวย

79. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
(นโยบายกระทรวงมหาด ไทย)

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการอันเกี่ยวเนื่อง ในการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
 โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท าให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี
ปรองดองในหมู่คณะ

- ผลผลิตจัดท าโครงการอันเกี่ยวเนื่องในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม:100คน:
ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือสถานที่
ที่เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดตามความเหมาะสม - กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

80. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ฝึกอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และ เสริมสร้างธรร
มาภิบาล(จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เจ้าหน้าที่และพนักงาน
เทศบาลฯ มีความรู้ความ
เข้าใจตาม พรบ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2533 2.เจ้าหน้าที่และ
พนักงานของเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย น าหลัก ธรรมาภิ
บาล มาใช้ในการบริหารงาน
ในหน่วยงาน

-ผลผลิต เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน -สถานที่ด าเนินการห้องประชุม
เทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือตามที่เทศบาลก าหนด -กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบลนาจะหลวย

81. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

จัดงานวันเทศบาล (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เพื่อให้มีกิจกรรมร าลึกถึงวัน
จัดต้ังเทศบาลและประชาชน
ผู้มีส่วนร่วมได้มารับทราบผล
การด าเนินกิจการของเทศบาล
 2.เพื่อให้พนักงานได้
แลกเปล่ียนองค์ความรู้น ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
รองรับการบริการประชาชน

- ผลผลิต จัดกิจกรรมงาน วันเทศบาล ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
ร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุม
เทศบาลหรือตามที่เทศบาลต าบล นาจะหลวยก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน และผู้มี
ส่วนร่วม

82. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีทุกประเภทให้กับ
ผู้ประกอบการ (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เพื่อให้ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจในการเสียภาษี

- ผลผลิต ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ไม่น้อยกว่า 200 คน:
ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
หรือตามที่ก าหนดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม - กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ 
ประชาชนที่สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนร่วม
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

83. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีทุกประเภทของ
เทศบาลให้สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ตามเป้าหมาย

- ผลผลิต ผู้ประกอบการผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า
 200 คน:ปี - สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนา
จะหลวย หรือตามที่ก าหนดให้เป็นสถานที่ด าเนินการ - กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนร่วม

84. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษี (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบล)

43,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษี 
ให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี จ านวน 1 คร้ัง:ปี - สถานที่ด าเนินการ
 ภายในเขตบริการของเทศบาลต าบลนาจะหลวยจ านวน 7 ชุมชน - 
กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขตการจัดเก็บภาษีในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

85. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

อบรมเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เพื่อปรับปรุงระบบบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง

- ผลผลิต ปรับปรุงระบบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คร้ัง:ปี - 
สถานที่ด าเนินการ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 
กลุ่มเป้าหมาย ระบบบัญชีกองคลัง /ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาล
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

86. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนและ
ระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1. เพื่อให้ความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
จัดท าแผนพัฒนาโครงการที่
เป็นการบริการสาธารณะ 2.
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ให้
เข้าใจอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล 3.เพื่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูร
ณาการแผนทุกระดับ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ผลผลิต 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
ชุมชน 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับชุมชน
ต าบล โดยประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 200 คน : 1 คร้ัง : ปี - สถานที่ด าเนินการ - ศาลา
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน - ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวยหรือ 
ตามที่เทศบาลก าหนด - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาและคณะอนุกรรมการแผนพัฒนา และผู้มีส่วน
ร่วม

87. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ
(สถานที่กลาง) อ าเภอ นาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นสถานที่กลาง 
ท าหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอกดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า 
หลักเกณฑ์และวิธการในการ
ขอรับความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ

- ผลผลิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ(สถานที่
กลาง) อ าเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง : ปี - 
สถานที่ด าเนินการ อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง
ต้ังอยู่ห้องประชุมท้องถิ่น อ าเภอนาจะหลวย บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอนา
จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตอ าเภอนา
จะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

88. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับต าบล )

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เป็นการสร้างจิตส านึกแก่เด็ก
และเยาวชนในการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

ผลผลิต จัดประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต จ านวน 6 รางวัล:ปี:คร้ัง - 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนด - เป้าหมาย เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

89 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
(จากการประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนต าบล)

75,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อบริการประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

- ผลผลิต ต้ังจุดตรวจรองจ านวน3 จุด:ปี(ปี พ.ศ.2559ช่วงต้ังจุดตรวจ ไม่มี
อุบัติเหตุทางถนน) - สถานที่ด าเนินการ (1)จุดตรวจบ้านห้วยโลกถนนสาย
หลัก ทางหลวง 2248 (2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 (3)จุดตรวจทางสายกลางถนนทางหลวงชนบท4029 - กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวยและผู้สัญจร ไป-มา

90. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน
อันตราย (จากการประชุมประชาคม
ระดับชุมชนต าบล)

75,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อบริการประชาชนและลด
อุบัติเหตุบนทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

- ผลผลิต ต้ังจุดตรวจรองจ านวน3 จุด:ปี (ปี พ.ศ.2559ช่วงต้ังจุดตรวจ ไม่มี
อุบัติเหตุทางถนน) - สถานที่ด าเนินการ (1)จุดตรวจบ้านห้วยโลกถนนสาย
หลัก ทางหลวง 2248 (2)จุดตรวจบ้านห้วยซันใต้ถนนสายหลัก ทางหลวง 
2248 (3)จุดตรวจทางสายกลางถนนทางหลวงชนบท4029 - กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

91. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร. เนื่องในวัน อปพร.
เทศบาลต าบลนาจะหลวย (จาก
การประชุมประชาคมระดับชุมชน
ต าบล)

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อช่วยให้การจราจรสะดวก
ช่วยลดอุบัติเหตุจากการจราจร

-ผลผลิต ติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตเท
ศาลต าบล นาจะหลวย จ านวนถนนที่ติดต้ังไม่น้อยกว่า 2สาย: ปี -สถานที่
ด าเนินการ -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บริเวณแยกถนนวิสูตรโยธาภิบาล1
ชุมชนศรีพรหม -ถนนวิสูตรโยธาภิบาล บริเวณแยกถนนวิสูตรโยธาภิบาล6
 - แยกนางสมร คันนา ชุมชนห้วยโลก - แยกนางวันทอง ครองยุทธ ชุมชน
ห้วยโลก - แยกธนาคาร ธกส. ชุมชนห้วยโลก -บริเวณแยกที่เส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวยและใกล้เคียงได้รับประโยชน์
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

92. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปราม ยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี (จากการประชุม
ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล)

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เพื่อลดปัญหาการลักลอบ
น าเข้ายาเสพติดตามแนว
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 
2.เพื่อลดการแพร่ระบาดยา
เสพติดพื้นที่ตอนในทุอ าเภอ 3.
เพื่อส่งเสริม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้มีการเฝ้าระวังตนเองได้
อย่างยั่งยืน 4.เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ลดปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะเยาวชน ไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
อบายมุขอื่นๆ

- ผลผลิต อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานีตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา เสพติด จ านวน 30,000 บาท (ปี พ.ศ.2558 จับผู้ต้องหาคดียา
เสพติดได้จ านวน 176ราย) - สถานที่ด าเนินการ ครอบคลุมอ าเภอทุกแห่ง
ภายในจังหวัดอุบลราชธานีหรือตามที่จังหวัดอุบลราชธานีก าหนด - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล นาจะหลวย

93. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร (จากการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล
หรือระดับเทศบาล)

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

เพื่อลดปัญหาการจราจร
ภายในเขตเทศบาลต าบลนา
จะหลวย

- ผลผลิต การจัดจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ไม่น้อยกว่า 4
 คร้ัง : เดือน - สถานที่ด าเนินการ ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย - 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ผลผลิต
ประสงค์

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

94. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย

135,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต.

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล
ต าบล นาจะหลวย 2.เพื่อให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านการจัดการ สา
ธารณภัยเบื้องต้น

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล นาจะหลวย 
จ านวนผู้มีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 50 คน:คร้ัง:ปี



39

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ

การก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว

การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 15 8,257,289.54 15 8,245,214.54

การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 4 936,415.00 4 799,615.00

การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 3 100,000.00 3 100,000.00

การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 2 171,770.00 2 171,770.00

รวม 24 9,465,474.54 24 9,316,599.54

     เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จ านวนเงิน 21,282,893 บาท มีการเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวน
เงิน 9,316,600 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ
การเบกิจ่าย
งบประมาณ
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพธิวีนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่9

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 18.โครงการ/กิจกรรม : วนัปยิมหาราช 50,000.00 24,610.00 24,610.00 25,390.00

3 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวนั ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

818,300.00 343,480.00 343,480.00 474,820.00

4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

283,900.00 124,800.00 124,800.00 159,100.00

5 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,950,693.00 432,774.54 432,774.54 1,517,918.46
6 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวนั โรงเรียนนาจะ

หลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)์(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย 
(กรป.กลางอุปถัมภ)์)

3,404,000.00 1,644,000.00 1,644,000.00 1,760,000.00

7 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหารสด ร้านอาหาร

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

8 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 03. โครงการ/กิจกรรม : ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 30,000.00 20,245.00 15,670.00 9,755.00
9 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0

    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลนาจะหลวย ทีม่กีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีงัน้ี
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลนาจะหลวย ทีม่กีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีงัน้ี

10 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวนัออกพรรษา 30,000.00 29,760.00 29,760.00 240
11 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาไทยส่ีเผ่าชาว

คุ้มเทศบาลต้านยาเสพติด
180,000.00 59,920.00 59,920.00 120,080.00

12 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,348,800.00 3,482,200.00 3,482,200.00 3,866,600.00
13 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพคนพกิาร 2,361,600.00 916,000.00 916,000.00 1,445,600.00
14 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพคนพกิาร 2,361,600.00 916,000.00 916,000.00 1,445,600.00
15 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 156,000.00 53,500.00 46,000.00 102,500.00
16 การพฒันาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวชัพชือ่างเก็บน้ าหว้ยซัน 50,000.00 46,515.00 46,515.00 3,485.00

17 การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลนาจะหลวย

50,000.00 49,900.00 49,900.00 100

18 การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

01. กิจกรรม : ค่าเช่าที่ก าจัดขยะ 525,900.00 381,900.00 357,900.00 144,000.00

19 การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูล

1,162,100.00 458,100.00 345,300.00 704,000.00

20 การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ดี

09. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องในการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอ้บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
    รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลนาจะหลวย ทีม่กีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีงัน้ี

21 การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ดี

01. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบบญัชีด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

22 การพฒันาด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ดี

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

23 การพฒันาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

01. โครงการ/กิจกรรม : ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปใีหม่ “7 วนัอันตราย”

75,000.00 53,270.00 53,270.00 21,730.00

24 การพฒันาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสา
ภยัพบิติัประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

135,000.00 118,500.00 118,500.00 16,500.00
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จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 55 68,043,500.00 8 4,051,000.00
2.การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการ
ทอ่งเที่ยว 7 290,000.00 5 120,000.00
3.การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 76 39,271,650.00 57 21,504,003.00 15 8,257,289.54 15 8,245,214.54
4.การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 17 7,706,500.00 7 1,928,000.00 4 936,415.00 4 799,615.00
5.การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 15 1,963,000.00 11 308,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00
6.การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 17 2,813,500.00 6 375,000.00 2 171,770.00 2 171,770.00

รวม 187 120,088,150.00 94 28,286,003.00 24 9,465,474.54 24 9,316,599.54

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564
เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์

แผนการด าเนินการ
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

ทัง้หมด

งบประมาณ
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ช. ผลการด าเนินงาน
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
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รวม 

6.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
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รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2564

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
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และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

รวม 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 


