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ค าน า 
  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแนวนโยบายแห่งรัฐบาล โดยการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงาน
แบบบูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละด้าน 
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ในคราวประชุมเม่ือวันที ่28 ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริง มียุทธศาสตร์ 
การพัฒนา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะมาจากสุขาภิบาลต าบลนาจะหลวยตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การศึกษา การพาณิชยก
รรม การขนส่ง และการบริการต่างๆ ของอ าเภอนาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.91 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,567.75 ไร่) 
   
  ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
   

เนื่ องจากอ าเภอนาจะหลวย  เป็นอ าเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า และมีภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
“ภูจองนายอย” เป็นภู เขาที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ ของอ าเภอนาจะหลวย ชาวอ าเภอนาจะหลวยจึงถือเอา                      
“ภูจองนายอย” เป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้วยเหตุนี้  เครื่องหมายดวงตราของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงประกอบด้วยอาคารของ
ที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งหมายถึงส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย (เดิม) แต่ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้แยกมาตั้งส านักงานใหม่ ส่วนภาพ “ภูจองนาย
อย” หมายถึง เทศบาลต าบลนาจะหลวยนี้อยู่ในอ าเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นอ าเภอชายแดนมีภูเขาล าเนาไพร
เป็นอันมาก และเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยอยู่ติดกับเขาดังกล่าว 

ทีต่ั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
1) ที่ตั้ง    
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองอุบลราชธานีห่าง

จากที่ ต้ั งของศาลากลางจั งหวัด อุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ   110 กิ โล เมตร  และห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ  700กิโลเมตร โดยส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 269บ้านศรี
พรหม หมู่ที่  10 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
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ทิศเหนือ  
ตั้งแต่หลักเขตที่  1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยโลก ฝั่งใต้ตรงระยะจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด

หมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย  -  บุณฑริก วัดจากสะพานข้ามห้วยโลกไปตามริมห้วยโลกฝั่งใต้ไปทางทิศ
ตะวันตกระยะ  800เมตร เป็นเส้นเลียบริมห้วยโลกฝั่งใต้ทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยู่ปากห้วยโลกน้อยฝั่งใต้ 

 
  ทิศตะวันออก  

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานระยะ1,130เมตร กับถนนวิเชียรฟากตะวันออกลงมาทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้หลักเขตที่  3  ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากซอยจัดสรร  3  ลงมาทางใต้ระยะ 400  เมตร 

ทิศใต้   
จากหลักเขตที่  3 เป็นเส้นขนานระยะ  400  เมตร  กับซอยจัดสรร 3ฟากไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือผ่านถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย – บุณฑริกถึงหลักเขตที่   4               
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ตอนนาจะหลวย –บุณฑริก ไปทางทิศตะวันตก
เฉยีงเหนือระยะ  1,170  เมตร 
  ทิศตะวันตก 

จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตที่  1 
 

แผนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ     
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ในชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัณฐานเทศบาลต าบลนาจะหลวยตั้งอยู่

ที่ดอน(Middle Terrace)เหมาะกับการตั้งชุมชนแต่จะมีปัญหาการระบายน้ าเสียจากการขยายตัวของชุมชน
และน้ าเสียจากตลาดสด ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 
1,700 ล้านลบ.ม./ปี พ้ืนที่กลางตัวอ าเภอนาจะหลวยเป็นแอ่งกระทะมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 623.2 ฟุต 

สภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
  -ทางตอนเหนือของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพพ้ืนที่ราบสูงถึงลูกคลื่นตลอดบริเวณนี้
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ท าไร่ ท าสวน  
  -ทางตอนใต้ของทางหลวงหมายเลข 2248 มีสภาพเป็นพ้ืนที่ลาดชันมากเป็นเนินเขาหรือ
เทือกเขาต่าง ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น  3  ฤดูกาล 

  ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง 
(Tropical wet and dry climate ) หรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือทุ่งหญ้าซาวันนา (Tropical 
Savanna) อยู่ภายใต้เขตมรสุม ซึ่งมีลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็น และมีทิศทางพายุหมุนเขตร้อน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะฤดูกาลจ าแนกตามภูมิศาสตร์และภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
(1)ฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีปริมาณไอน้ าในอากาศน้อยจึงท าให้อากาศมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลาย

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูง  พ้ืนที่        
เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหาภัยแล้งในห้วงนี้ 

(2)ฤดูฝน  เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวตามแนวเส้นที่ตั้งฉากประมาณ 2-3 
สัปดาห์ ประกอบอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่นท าให้ได้รับปริมาณน้ าฝนที่ตกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 

(3)ฤดูหนาว  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดผ่านมาทางประเทศเวียดนามและประเทศจีน พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยจึงมักประสบปัญหา        
ภัยหนาวในห้วงนี้ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมกับ
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน   
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ า

ห้วยซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ

น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้มีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม่ 
2.ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลนาจะหลวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก 
ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ และชุมชน 
ห้วยซันเหนือ  
 2.2 การเลือกตั้ง 

 เทศบาลต าบลนาจะหลวยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  ชุมชนชุมชนห้วยโลก  ชุมชนหลักเมือง  ห้วยซันเหนอื(บางส่วน) 

          มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
 เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่  ชุมชนศรีพรหม   ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) 

          มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  6  คน 
โครงสร้างทางการเมือง 

โครงสร้างของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  แบ่งออกเป็น 
  ฝ่ายการเมือง   มีบุคลากรทั้งสิ้น    17  คน  ดังต่อไปนี้ 
         -  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย   จ านวน  1  คน 
         -  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  จ านวน  2  คน 
         -  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย จ านวน  1  คน 
         -  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย  จ านวน  1  คน 
         -  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จ านวน  12 คน 
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ตารางแสดงสถิติและข้อมลูเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลต าบล    
นาจะหลวย 

ผลการเลือกตั้ง 
จ านวน   
ผู้มีสิทธิ
(คน) 

จ านวน        
ผู้มาใช้สิทธ ิ

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 

(บัตร) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 

(บัตร) 
คิดเป็นร้อยละ 

1. นายกเทศมนตรตี าบลนาจะหลวย 5,520 3,808 68.99 3,646 96.79 127 3.21 
2. สมาชิกสภาเทศบาลเขต ที่ 1 2,699 1,829 67.77 1,763 97.26 46 2.25 
3. สมาชิกสภาเทศบาลเขต ที่ 2 2,810 1,972 70.18 1,892 97.23 50 2.57 
        

ที่มา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล : งานิติการและสัญญา  ส านัก
ปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
    3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ด้านประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูลประชากรในพื้นที่ 
รายการ ปีปัจจุบัน(2564) ปีที่แล้ว(2563) 2 ปีทีแ่ล้ว (2561) 

ประชากรชาย  (คน) 3,627 3,668 3,709 
ประชากรหญิง (คน) 3,658 3,638 3,689 
รวมประชากร(คน) 7,285 7,306 7,398 
บ้าน  (หลังคาเรือน) 2,655 2,627 2,602 
 แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครวัเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 580 583 1,163 399 
8 บ้านหลักเมือง 790 850 1,640 635 
10 บ้านศรีพรหม 596 615 1,211 440 
11 บ้านกลางเมือง 433 431 864 451 
12 บ้านห้วยซันใต้ 671 638 1,309 417 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 605 551 1,156 312 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 12 12 24 1 

รวม 3,687 3,680 7,367 2,655 
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แยกตามเชื้อสายประชากร  
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,644 3,624 7,268 
สัญชาติจีน 0 0 0 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 13 4 17 
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 13 4 17 
ทุกสัญชาติ 3,657 3,628 7,285 

แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  
รายการ ชาย หญิง รวม 

บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 47 46 93 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ15ปี 2,952 2,995 5,947 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปี 2,794 2,851 5,645 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ20ปี 2,691 2,766 5,457 
บุคคลที่ต้องขึน้ทะเบียนทหาร 59 0 59 
บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 57 0 57 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 30  เมษายน 2564 
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       3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  

เทศบาลต าบลนาจะหลวยอ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธาน ี

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร อัตราส่วนระหว่างกลุ่มอายุ อัตราส่วน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ 

0 - 4 ปี 213 176 389 2.92 2.42 5.34 121.0 

5 - 9 ปี 236 225 461 3.24 3.09 6.33 104.9 

10 - 14 ปี 233 223 456 3.20 3.06 6.26 104.5 

15 - 19 ปี 261 229 490 3.58 3.14 6.73 114.0 

20 -24 ปี 268 274 542 3.68 3.76 7.44 97.8 

25 - 29 ปี 299 278 577 4.10 3.82 7.92 107.6 

30 -34 ปี 293 253 546 4.02 3.47 7.49 115.8 

35 - 39 ปี 276 261 537 3.79 3.58 7.37 105.7 

40 - 44 ปี 286 296 582 3.93 4.06 7.99 96.6 

45 - 49 ปี 320 352 672 4.39 4.83 9.22 90.9 

50 - 54 ปี 271 275 546 3.72 3.77 7.49 98.5 

55 - 59 ปี 211 239 450 2.90 3.28 6.18 88.3 

60 - 64 ปี 159 165 324 2.18 2.26 4.45 96.4 

65 - 69 ปี 121 139 260 1.66 1.91 3.57 87.1 

70 - 74 ปี 101 93 194 1.39 1.28 2.66 108.6 

75 - 79 ปี 54 77 131 0.74 1.06 1.80 70.1 

80 - 84 ปี 34 43 77 0.47 0.59 1.06 79.1 

85 ปีขึ้นไป 21 30 51 0.29 0.41 0.70 70.0 

รวม 3,657 3,628 7,285 50.20 49.80 100.00 100.8 
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แผนภูมิประชากร ปี พ.ศ.2564 
โครงสร้างจ านวนประชากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
วิเคราะห์แนวโน้มอัตราส่วนประชากรพึ่งพิง 
ตารางแสดงข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนการพึ่งพิงปี พ.ศ.2564 

ช่วงอายุ จ านวน สัดส่วนร้อยละ 
ประชากรทั้งหมด 7,285 100.00 

0 – 14 ปี 1,306 17.93 
15 – 59 ปี 4,942 75.85 
60 ปีขึ้นไป 1,037 2.66 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง  47.41 
          อัตราส่วนประชากรพ่ึงพิงประชากรอายุ 0-14 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 47.41 คาดว่าใน
อนาคตจ านวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาด้านการแพทย์ที่ มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้อัตราการตายน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
วิเคราะห์การกระจายตัวของประชากร   

ในปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีประชากรทั้งสิ้น 7,285 คน เป็นเพศชาย 3,657 คน เป็น
เพศหญิง 3,628 คน คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  100 คน โดยประมาณ เท่ากับชาย 51 คน : หญิง 
49  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 839 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร (ค านวณ : จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด /พื้นท่ีของเทศบาลต าบลนาจะหลวย)และ จ านวนคนต่อบ้านเฉลี่ย 4 คน ต่อบา้น 
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ตารางแสดงข้อมูลองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

พ.ศ. 
ประชากร 

รวม 
เกิด 

จ านวน 
อัตรา 
ต่อพัน 

ตาย 
จ านวน 

อัตรา 
ต่อพัน 

เพิ่มตามธรรมชาติ ย้ายเข้า 
จ านวน 

อัตรา 
ต่อพัน 

ย้ายออก 
จ านวน 

อัตรา 
ต่อพัน 

ย้ายถ่ินสุทธิ เพิ่มสุทธิ 

จ านวน 
 

อ.ต่อพัน 
จ านวน อ.ต่อพัน จ านวน อ.ต่อพัน 

2559 7,420 245 66.0 66 17.8 179  48.2 380 102.4 614 165.5 -234  -63.1  -55  -14.8  

2560 7,386 210 28.4 68 9.2 142  19.2 341 46.1 525 70.9 -184  -24.9  -42  -5.7  

2561 7,399 199 26.9 56 7.6 143  19.3 360 48.7 615 83.2 -255  -34.5  -112  -15.2  

2562 7,398 192 26.0 49 6.6 143  19.3 319 43.1 462 62.4 -143  -19.3  0  0.0  

2563 7,306 171 23.3 85 11.6 86  11.7 304 41.3 494 67.2 -190  -25.8  -104  -14.1  

2564 7,285 94 12.9 39 5.3 55  7.5 153 21.0 239 32.8 -86  -11.8  -31  -4.2  
 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคต 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรอนาคตในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561 – 2581 
ปี พ.ศ. เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

2564 7,285 

2569 7,800 

2574 8,300 

2579 8,900 

2584 9,500 

อตัราเพิม่ 1.34 
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จากการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2584) เทศบาลต าบล 
นาจะหลวยจะมีประชากรโดยประมาณ 9,500 คน 

ที่มา ข้อมูลประชากร: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล 
ณ 30 เมษายน 2564 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1.ด้านการศึกษา 

การศึกษาภายในชเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถาบันการศึกษา 2 รูปแบบ 
  1.1 การศึกษาในระบบ   
    1.1.1การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จ านวน 2 แห่งได้แก่ 

1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม  (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจะหลวย(ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 

  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 122 คน 
ตารางแสดงข้อมูลอัตรา นักเรียน และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
นักเรียน/บุคลากร 
 

                                                
ศูนย ์

2-3 ขวบ 3-4 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ดูแลเด็ก 
  

ห้อง จ านวนเด็ก ห้อง จ านวนเด็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ 
ในวัดศรีพรหม 

1 12 9 21 1 11 4 15 - 3 3 - 1 1 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย 

1 22 16 38 1 24 24 48 - 4 4 1 3 4 

รวม 2 34 25 59 2 35 28 63  4 4 1 4 5 
 
ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กองการศึกษา เทศบาลต าบลนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 

12 พฤษภาคม 2564 
  1.1.2 โรงเรียนทีย่ังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

1.2.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา5ตั้งอยู่เขตอ าเภอ
เดชอุดม ซ่ึงมีนักเรียนจ านวน 842 คน นักเรียนชาย 440 คน นักเรียนหญิง 402 คน จ านวนห้องเรียน 25 ห้อง 
ข้าราชการครู 36 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 345 คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา : งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาจะหลวย  (กรป .กลางอุปถัมภ์ ) จังหวัด
อุบลราชธานีข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 
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1.2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนนาจะหลวยเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 29 ตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งมี นักเรียนจ านวน 1,390 คน นักเรียนชาย 503 คน นักเรียนหญิง 887 คน จ านวนห้องเรียน 
44 ห้อง ข้าราชการครู 68 คน พนักงานครู 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  ภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์  
1 คน  บุคลากรรวมทั้งสิ้น  79  คน และเทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 

2. การศึกษานอกระบบ  
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษา จ านวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอนาจะหลวยมีนักเรียนจ านวน 1,203คน นักเรียนชาย 612 คน 
นักเรียนหญิง 591 คน ข้าราชการครู 3 คน พนักงานคร ู9 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน 

ที่มา ข้อมูลการศึกษา: ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยัอ าเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  
การบริหารจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้สนับสนุน

การศึกษาด้านนี้โดยจัดท าระบบบริการอินเทอร์เนตประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวยเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใช้
บริการสืบค้นข้อมูล  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมตามวิถีชนสี่เผ่า การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

 ที่มา ข้อมูลการศึกษาตามอัธยาศัย : จากการสอบถามงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบล 
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมลู ณ 3 พฤษภาคม 2564 
2. ด้านสาธารณสุข 
        4.2 ด้านสาธารณสุข 

   1)ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลรัฐบาล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ตั้งอยู่ที่ถนน

วิสูตรโยธาภิบาล 6 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 1 แห่ง คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอ าเภอ             

นาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ถนนวิสูตร

โยธาภิบาล 8 หมู่ที่ 11 (ชุมชนกลางเมือง) 
มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ข้อมูล จ านวน 

1. โรงพยาบาลรัฐบาล 

    - คลินิก 

    - ร้านขายยา/ร้านเภสัช 

    - ศูนย์สุขภาพชุมชน 

1 แห่ง 

4 แห่ง 

3 แห่ง 

1 แห่ง 

- เตียงคนไข้ (ขนาด) 30 เตียง 

    - แพทย ์ 5  คน 

- ทันตแพทย์ 4 คน 

    - พยาบาล 44 คน 

    - เภสัชกร 5 คน 

    - นักกายภาพบ าบัด 2 คน 

    - แพทย์แผนไทย 2 คน 

    - นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน 

    - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 204 คน 

2. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร  

    - บาดเจ็บ 813 คน 

    - ตาย 5 คน 

3. ผู้ติดเช้ือเอดส ์ สถิติทีต่รวจพบ ในแต่ละปี  

    - จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส ์ ปี 2562 ..5..... คน  ปี 2563  1 คน ปี 2564 1  คน 

    - เสียชีวิต     

    - ปัจจุบันผู้ป่วยกินยาต้านไวรัส   

ปี 2562 ....1..... คน  ปี 2563  2 คน  ปี 2564  1 คน     

ปี 2562  111 คน  ปี 2563 112  คน ปี 2564  119 คน 

    - เป็นสมาชิกชมรม   ปี 2562  111 คน  ปี 2563  117  คน ปี 2564  119 คน 

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับเบีย้ยงัชีพ รวมทั้งสิ้น ....15..... 
คน 

ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที่  13 กันยายน 2564 
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2) ประเภทของการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2564 (เรียงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคเบาหวาน             จ านวน 1,708  ราย 
 2.โรคความดัน              จ านวน 1,700  ราย 
 3.โรคDyspepsia           จ านวน 1,176  ราย 
 4.โรคComma cold  จ านวน 1,068 ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมลู ณ วันที ่13 กันยายน 2564 

3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วย
โรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
พ.ศ.2562 

(คน) 
พ.ศ.2563 

(คน) 
พ.ศ.2564 

(คน) 
อุจจาระร่วง 196 199 188 170 48 
ปอดบวม 28 71 69 30 13 
ไข้เลือดออก 5 21 58 12 2 
การฆ่าตัวตาย - 1 - - 3 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
โรคโควิค-19 - - - - 38 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล  ณ วันท่ี 13 กันยายน 2564 

4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  2 คน 
(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2564 – สิงหาคม 2564) 

บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7   จ านวน  1  คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที ่8   จ านวน   -  คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที ่10  จ านวน   -  คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที่ 11  จ านวน   1  คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที่ 12  จ านวน  -   คน 
บ้านห้วยซันเหนือ หมู่ที่ 13  จ านวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2564 
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4.3.ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 
- สถานีต ารวจภูธร จ านวน 1 แห่ง ก าลังพล   ……60..   นาย 
- สถิติข้อมูลคดีอาญา ปี 2562 - 2564 
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเภทคดี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 

ประเภทคดี 
เกิด 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกิด 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

เกดิ 
(คด)ี 

จับ 
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 2 2 2 1 1 1 - - - 
คดีประทุษร้ายชีวิตและร่างกาย 6 6 9 10 10 10 2 2 2 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 13 13 17 14 14 15 6 5 6 
คดีท่ีน่าสนใจ 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 18 18 55 22 22 49 2 2 10 
คดียาเสพติด 347 347 347 414 414 416 161 161 163 
คดีกระท าผิดต่อ อาวุธปืน 34 34 36 48 48 48 14 14 15 
คดีกระท าผิดอ่ืน ๆ - - - - - - - - - 

ที่มา ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 

4.4. ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีสถิติของบคุคลตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

รายการช่วยเหลือ
และการสงเคราะห ์

จ านวน(คน) งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2563 

(12 เดือน) 

พ.ศ.2564 

 (12 เดือน) 

ผู้สูงอาย ุ 829 913 908 6,738,400 6,889,600 7,348,800 

ผู้พิการ 189 186 195 1,788,200 1,800,800 2,361,600 

ผู้ป่วยเอดส์ 19 19 16 119,500 103,000 156,000 

ผู้ด้อยโอกาส - -19 - - 28,500 - 

 ที่มา ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์ : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ  5 พฤษภาคม 
2564 
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    5.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
ระบบคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย สามารถติดต่อกับพ้ืนทีอ่ าเภอและ

ต าบลต่างๆ ได้สะดวกมีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดดังนี้ 
- ทางหลวงหมายเลข 2248 ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อกับอ าเภอบุณฑริก และอ าเภอ 

น้ ายืนระยะห่างจากอ าเภอบุณฑริก 34 กิโลเมตรระยะห่างจากอ าเภอน้ ายืน 36 กิโลเมตร และมีรถโดยสาร
ประจ าทางวิ่งระยะห่างนาจะหลวย- บุณฑริก – เดชอุดม / นาจะหลวย – น้ ายืน 

- ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 4029 (บ้านกลาง – นาจะหลวย)ใช้เป็นเส้นทางระหว่างอ าเภอ 
นาจะหลวย – อ าเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นเส้นแยกจากทางหลวงหมายเลข 2248 ในเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

การบริการรถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอนาจะหลวยและจังหวัด คือ 
- นาจะหลวย –อุบลราชธานี   ระยะทาง  110  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – เดชอุดม  ระยะทาง    52  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – น้ ายืน  ระยะทาง    36  กิโลเมตร 

- นาจะหลวย – บุณฑริก  ระยะทาง    34  กิโลเมตร                                   
การบริการรถโดยสารประจ าทางนาจะหลวย – กรุงเทพมหานคร เป็นรถปรับอากาศจ านวน 2 บริษัท คือ
บริษัทเชิดชัยทัวร์วิ่ง 1 เที่ยวและบริษัทกันทรลักษณ์ทัวร์วิ่ง 2 เที่ยว 
      5.2. การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของราษฎรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน และเทศบาลได้
บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลโดยจัดตั้งงบประมาณขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด   
       5.3.การประปา 
            การประปา   ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยประชาชนใช้น้ าระบบประปา 2 ระบบ คือ 

-ระบบการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอนาจะหลวย ใหบ้ริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 7,8, 10,11 
เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย   จึงใช้การบริการของการ

ประปาส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของการประปาอ าเภอเดชอุดม(เขตจ าหน่ายน้ านาจะหลวย)แหล่งน้ าที่ใช้
ในการผลิตคือแหล่งน้ าจากล าห้วยโลก คุณภาพน้ าดิบจัดอยู่ในเกณฑ์ดีและปริมาณน้ ามีเพียงพอทุกฤดูกาล
ก าลังผลิตประมาณ 100 ลบ.ม./ชม. ปริมาณจ่ายน้ าประมาณ 27,861 ลบ.ม. ปริมาณน้ าจ าหน่ายประมาณ 
24,515 ลบ.ม. พบว่ามีจ านวนผู้ใช้น้ ามากกว่าร้อยละ70 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 -ระบบการประปาหมู่บ้าน ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 12, 13 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่าย
โอนให้เทศบาลต าบลนาจะหลวย และเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้มอบให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน
เป็นผู้ดูแลระบบบริการประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้มียังมีประชาชนบางส่วนใช้บ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล  
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ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/ครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันใช้น้ าจากบ่อ
น้ าตื้นและประปาบาดาลอยู่ มีดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ต้องการ 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2564 

7 บ้านห้วยโลก - - - 
8 บ้านหลักเมือง - - - 
10 บ้านศรีพรหม - - - 
11 บ้านกลางเมือง - - - 
12 บ้านห้วยซันใต ้ - - - 
13 บ้านห้วยซันเหนือ - - - 

รวม -  - 
ที่มา ข้อมูลครัวเรือน ที่ต้องการให้ขยายประปาภูมิภาค :จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/สอบถาม
ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 30 เมษายน 2564 
       5.4 โทรศัพท์ 

การสื่อสารโดยสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ 4 เครือข่าย ได้แก่ 
  (1)เครือข่ายไร้สายระบบ  GSM  
  (2)เครือขา่ยไรส้ายระบบ   DTAC 
  (3) เครือข่ายไร้สายระบบ  TRUEMOVE 

(4) เครือข่ายองค์การชุมสายโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล1 บ้านกลางเมืองหมู่ที่ 11  
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
            ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1  แห่ง  สามารถให้การบริการ
อย่างเพียงพอ 
 การติดต่อสื่อสารของเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี  5 ช่องทาง 

1) โทรศัพท์ : 0-4595-3309 
2) โทรสาร : 0-4595-3309 
3) อีเมล์ : tt.najaluay@hotmail.com 
4) Facebook :เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
5) เว็บไซต์ : www.nachaluay.go.th 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 ด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านา  ท าสวน ท าไร่ ผลผลิตที่ส าคัญคือ  
ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียวมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขต โดยประมาณ ดังนี้ 

1.1 พ้ืนที่ท านา  จ านวน 1,014 ไร่  ผลผลิต 400 ตัน/ปี 

1.2 พ้ืนที่ท าสวน  จ านวน 810   ไร่  พืชที่ส าคัญได้แก่ 

1)ยางพารา  จ านวน 382   ไร่  ผลผลิต  95 ตัน/ปี 

2)ปาล์มน้ ามัน   จ านวน  317  ไร่  ผลผลิต 792 ตัน/ปี 

3) มะม่วงหิมพานต์ จ านวน  111 ไร่  ผลผลิต  28  ตัน/ป ี

1.3 พ้ืนที่ท าไร่ จ านวน 575 ไร่พืชไร่ที่ส าคัญได้แก่ 

มันส าปะหลัง  จ านวน 575 ไร่ ผลผลิต 2,300 ตัน/ปี 

ที่มา ข้อมูลเกษตร :ส านักงานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 

วันที่ 26 เมษายน 2564 

6.2 ด้านการประมง 
2.1 ข้อมูลประมงสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น 

2.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 4 แห่ง พ้ืนที ่90 ไร่ 

   ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะจ านวน 3 ตัน/ปี 

2.1.2 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน จ านวน 139 แห่งพ้ืนที ่82.25  ไร ่

       ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 15.5 ตัน/ปี 

2.1.3 สถานที่จ าหน่ายสัตว์น้ าในเขตเทศบาลจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 

และสถานที่จ าหน่ายข้างบ้านพักประมง จ าหน่ายเฉพาะ ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน และ ช่วง ฤดูฝน-              

ต้นหนาว 

2.2 โรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าจากการส ารวจข้อมูลด้านประมง ไม่พบโรคระบาดที่

เกี่ยวกับสัตว์น้ าในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลประมง :ส านักงานประมงอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2564 
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6.3 ด้านการปศุสัตว์ 
 (1)ข้อมูลปศุสัตว์ ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการ

ท านา ท าสวน ท าไร่ สัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ปัจจุบันการเลี้ยงกระบือ ลด
น้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถไถนาเดินตามมากขึ้น 

จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ 
1.1 โค  จ านวน 814  ตัว 
1.2 กระบือ  จ านวน   26  ตัว 
1.3 สุกร  จ านวน  108  ตัว 
1.4 เป็ด  จ านวน  747  ตัว 
1.5 ไก ่  จ านวน  7,609 ตัว 
1.6 สุนัข  จ านวน 839   ตัว 
1.7 แมว  จ านวน 240   ตัว 
1.8 แพะ      จ านวน  3     ตัว 
1.9 หา่น      จ านวน  19   ตัว 
1.10หมู่ป่า    จ านวน  5    ตัว 

        (2) โรคระบาดที่เก่ียวข้องกับสัตว์จากการส ารวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ไม่พบโรคระบาดที่
เกี่ยวกับสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ที่มา ข้อมูลปศุสัตว์: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูล ณ 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

     6.4 ด้านการบริการและการค้า 
 ลักษณะการค้าและบริการของชุมชนเป็นการค้าและบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น กระจุกตัวอยู่ตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 2248 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4029  ซึ่งได้แก่  ร้านค้าปลีกประเภทร้านขาย
ของช า ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม  สินค้า  OTOP  เช่น น้ าพริกปูขน น้ าพริกนรก 
ผ้าฝ้ายและผ้ากาบบัวรองรับบริการส าหรับราษฎรที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

6.5 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว   เขตอ าเภอนาจะหลวย มีอุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดม

สมบูรณ์และมีน้ าตกถ้ าบักเตว(ห้วยหลวง)เป็นน้ าตกที่สูง 30 เมตรซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น
น้ าตกที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามอยู่เป็นประจ าโดยเฉพาะใน
วันหยุด แต่การใช้จ่ายเงินยังมีน้อยเพราะไม่มีสินค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวส าหรับเทศบาลต าบลนาจะหลวย มี
บทบาทส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสู่น้ าตกห้วยหลวง  มีร้านอาหาร ร้านสินค้าขายส่ง-ขายปลีกที่พัก
รายวันให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภูตะวันรีสอร์ท สุขใจรีสอร์ท เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการจุด
รองรับบริการนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
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6.6 อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม  กิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ที่ให้บริการแก่ชุมชน กิจการที่พบเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   มีคนงานต่ ากว่า 10 คน ได้แก่อู่
ซ่อมรถยนต์ ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ โรงสีข้าว ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร โรงงานท าขนมจีน 

การพาณิชย์ได้แก่ 
- ธนาคาร  จ านวน  2   แห่ง 

- สถานีบริการน้ ามัน จ านวน  6    แห่ง 

- บริษัท  จ านวน -     แห่ง 

- ร้านค้าต่างๆ           จ านวน 220 แห่ง 

- โรงฆ่าสัตว์   จ านวน1 แห่ง(ไมไ่ด้ใช้งาน) 

สถานบริการได้แก่ 

- โรงแรม    จ านวน 1   แห่ง 

- ร้านอาหาร   จ านวน 18 แห่ง 

- รีสอร์ท    จ านวน  2  แห่ง 
- บ้านพักรายเดือน จ านวน 12 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย          จ านวน 14 แห่ง 
- หอพัก  จ านวน  1 แห่ง 
- ร้านขายยา  จ านวน  5 แห่ง 
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    6.7 กลุ่มอาชีพ 
     ตารางแสดงกลุ่มอาชีพ 
-ปี พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีกลุ่มอาชีพ จ านวน ……… กลุม่  ตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับที ่ ช่ือกลุ่ม ที่อยู่ ประธานกลุม่ สินค้า/บริการ โทรศัพท ์
1 วิสาหกิจชุมชนรวม

เพื่อนเกษตรกร 
67 หมู่ 13  
ต.นาจะหลวย  

นายอุดม พ้ืนพรม เลี้ยงโคเนื้อแบบครบเลี้ยง
แพะ 

0853065676 

2 วิสาหกิจชุมชนเลีย้ง
โคพันธ์งาม 

230 หมู ่7  
ต.นาจะหลวย 

นายบุญชู นามโล เลี้ยงโคเนื้อ 0628933979 
 

3 วิสาหกิจชมุชนเกษตร
ผสมผสานห้วยโลก 

104 หมู่ 7  
ต.นาจะหลวย 

นายวิชัย  
ปะกอบแสง 

เลี้ยงโคเนื้อ 0634963218 

4 วิสาหกิจชุมชน
ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ต าบล
นาจะหลวย 

113 หมู ่7 
ต.นาจะหลวย 

นางประยงค์  
พิทธไชย 

ดอกไม้จันทน ์  

5 วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ 

67 หมู่ 13  
ต.นาจะหลวย 

นายวันดี โคตรสาย ข้าวทกุพันธุ/์ผักปลอด
สารพิษ/ผักอินทรีย ์

0658793920 

6 วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราและปาลม์ 

19 หมู่ 11  
ต.นาจะหลวย 

นายวิชัย โคตรทอง ยางพารา/ปาล์ม  

7 วิสาหกิจชุมชน
พอเพียงส่งเสรมิ
หัตถกรรม 

319 หมู่ 8  
ต.นาจะหลวย 

นางพิสมัย นาค า  ของช าร่วย 0868666119 

8 วิสาหกิจชุมชนผูป้ลูก
หญ้าเนเปยีและเลีย้ง
สตัว ์

384 หมู่ 8  
ต.นาจะหลวย 

นางสาวหนูกาญจน์ 
พาช่ืน 

เลี้ยงโคเนื้อ/ปลูกหญ้า 
เนเปียร ์

0853059328 

9 วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ห่มไหมพรม 

23 หมู่ 8  
ต.นาจะหลวย 

นางสงกาญต์ ไชย
ลาโพธิ ์

ผ้าห่มไหมพรม/ผ้าไหม
มัดหมี/่ทอผ้ากาบบัว/
ผ้าขาวม้า 

0453796435 

10 วิสาหกิจชุมชนวัว
งามบ้านห้วยโลก 

262 หมู่ 7  
ต.นาจะหลวย 

นางฉลวย ผาดี เลี้ยงโคเนื้อ 0612248964 

ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังมีการด าเนินการต่อเนื่อง และกลุ่มที่เทศบาลต าบล          
นาจะหลวยได้สนับสนุนในปี พ.ศ - จ านวน  - กลุ่ม เนื่องจากมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นกลุ่ม
เข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปรากฎผลว่าได้มีการสร้างรายได้ลดรายจ่าย เป็นกลุ่มธุรกิจในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 

1. กลุ่มทอผ้าชุมชนหลักเมือง หมู่ที่ 8 2. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม หมู่ที ่11 
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ที่มา ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: ส านักงานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
จัดท าข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

6.8  แรงงาน 
      ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

และในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ า   อัตราการเพ่ิมโดย
ธรรมชาติค่อนข้างต่ ามาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการ
ใหม่และไม่มีการลงทุนจาก  
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
        7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีเขตการปกครอง 7 ชุมชน ดังนี้ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมอืง 1 ชุมชนหลักเมือง 
2 ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต ้และชุมชนห้วยซันเหนือ  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวมจ านวน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
7 บ้านห้วยโลก 580 583 1,163 399 
8 บ้านหลักเมือง 790 850 1,640 635 
10 บ้านศรีพรหม 596 615 1,211 440 
11 บ้านกลางเมือง 433 431 864 451 
12 บ้านห้วยซันใต้ 671 638 1,309 417 
13 บ้านห้วยซันเหนือ 605 551 1,156 312 
0 นาจะหลวย(ทะเบียนบ้านกลาง) 12 12 24 1 

รวม 3,687 3,680 7,367 2,655 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
           เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วยซัน และล าน้ า
ร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทน 

      7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 
- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพน้ าไหล

ตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญของ
เทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกท่ีคอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่เนื่องจากเทศบาล
มีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อคุณภาพน้ า 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
      8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.81 
ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.16  
           ศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จ านวน  2 แห่ง  ได้แก่ 

(1) วัดทองมา ตั้งอยู่หมูท่ี่ 12 

(2) วัดศรีพรหม  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 10 
 นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่ให้บริการแก่ประชาชนแต่ละชุมชนนอกเขตเทศบาลต าบลนาจะ
หลวยซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาจะหลวย ได้แก่ 

(3) วัดภูพลาญแก้ว  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมูท่ี่ 7  

(4) วัดภูพลานสูง   ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 8   

(5) วัดป่านาจะหลวย  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ท่ี 11  

(6) วัดป่าโนนนิเวศน์  ศาสนิกชนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการมาจากหมู่ที่ 13 

ทีม่า ข้อมูล:จากการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านศาสนสถาน 
ชื่อชุมชน ศาสนสถาน 

(จ านวน/แห่ง) 
ชื่อศาสนสถาน พระสงฆ์ 

(จ านวน/รูป) 
สามเณร 

(จ านวน/รูป) 
แม่ชี 

(จ านวน/คน) 
ห้วยโลก 1 วัดภูพลาญแก้ว 5 - - 
หลักเมือง 1 
หลักเมือง 2 

1 วัดภูพลานสูง 5 - 10 

ศรีพรหม 1 วัดศรีพรหม 9 - - 
กลางเมือง 1 วัดป่านาจะหลวย 8 - - 
ห้วยซันใต้ 1 วัดทองมา 4 - - 
ห้วยซันเหนือ 1 วัดป่าโนนนิเวศน ์ 8 1 - 

ที่มา ขอ้มูล:จากการส ารวจและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

      ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึง
เป็นผู้มีจิตใจเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสันติ แม้ประชาชนจะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีประเพณีทางศาสนา
พราหมณ์ ปะปนอยู่ เช่น การข้ึนบ้านใหม่ การแต่งงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น  

การจัดงานประเพณีท่ีส าคัญ มีดังนี ้
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญข้าวจี่ จัดในเดือนกุมภาพันธ์  
ประเพณีบุญมหาชาติประจ าปี   จัดในเดือนมีนาคม  
ประเพณีสงกรานต์    จัดในเดือนเมษายน  
ประเพณีบุญบั้งไฟ    จัดในเดือนมิถุนายน  
ประเพณีวันเข้าพรรษา    จัดในเดือนกรกฎาคม 
ประเพณีวันออกพรรษา    จัดในเดือนกนัยายน  
ประเพณีบุญกฐิน     จัดในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
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     8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ตารางแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล อายุปี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้าน ชุมชน 

1 นางบุญตาล ค าแสง 77 นวดแผนไทย ห้วยโลก 
2 นางเฮ็ง  ราชรักษา 80 พืชสมุนไพร ห้วยซันใต้ 
3 นางบุญตาล ค าแสง 77 พืชสมุนไพร ห้วยโลก 
4 ร้อยตรีสุข มาลา 61  วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ศรีพรหม 
5 นายเดชา สารวิทย์ 64 วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น กลางเมือง 
6 นายมวลชล สาระมูล 59 วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ห้วยซันเหนือ 
7 นายวินัย แกว้วรรณา 62 วัฒนธรรม/ประเพณีทอ้งถิ่น ศรีพรหม 

     8 นายยุทธนา ค าภานิล 71 วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น กลางเมือง 
9 นายอ่อนศรี จันทร์ส่อง 64 วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น กลางเมือง 
10 นายอุดม ไวยวรรณ์ 77 ช่างไม้ หลักเมือง 
11 นายเสถียร เพ็งภู่ 73 ช่างไม้ หลักเมือง 
12 นางสงกาญจน์ ไชยลาโพธิ์ 84 ช่างหัตถกรรม/จักรสาน หลักเมือง 
13 นางบัวศรี ปะสีละเตสัง 69 ช่างหัตถกรรม/จักรสาน หลักเมือง 
14 นายนันทา ชาวทอง 65 ช่างหัตถกรรม/จักรสาน ห้วยโลก 
15 นายค าหล้า พื้นพรม 78 ช่างหัตถกรรม/จักรสาน ห้วยซันเหนือ 
16 นางบุญตาล แสงค า 77 การเกษตร ห้วยโลก 
17 นายแหวน คงทน 75 การเกษตร กลางเมือง 
18 นายสุนทร ศรีรักษา 53 ชุมชน ห้วยโลก 
19 นายเกรียงไกร เครือจันทร์ 50 ชุมชน หลักเมือง 
20 นายสมาน ภูพูล 59 ชุมชน ศรีพรหม 
21 นายสีทา นิลภา 54 ชุมชน กลางเมือง 
22 นายบุญเรือง ผิวนวล 54 ชุมชน ห้วยซันใต้ 
23 นางฉวี หงษ์อินทร์ 57 ชุมชน ห้วยซันเหนือ 
24 ร้อยตรีสุข มาลา 61 พิธีกรรมทางศาสนา ศรีพรหม 
25 นายยุทธนา ค าภานิล 71 พิธีกรรมทางศาสนา กลางเมือง 
26 นางวงศ์เดือน คลาดแคล้ว 53 พิธีกรรมทางศาสนา ห้วยซันเหนือ 

ทีม่า ข้อมูลกลุ่มอาชีพ: งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขอ้มูล ณ 22 เมษายน 2564 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถ่ินเศบาลต าบลนาจะหลวย ได้แก่ ภาษาไทยอิสาน ภาษส่วย  ภาษาลาว ภาษาเขมร 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 30 
 

     8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
          เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีสินค้าพื้นเมือง ได้แก่  หมากจอง หรือ ลูกส ารอง  น้ าผึ้งป่า  ผ้าทอมือ 
ผ้ากาบบัว ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  น้ าพริกปูขน   
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1. ทรัพยากรน้ า 
               แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วย
ซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกกัเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
         9.2 . ทรัพยากรป่าไม้ 

ลักษณะทั่วไปของป่าเป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง 
พะยอม เหียง กราด 
        9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน้ า  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ าห้วย
ซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปีมีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
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10. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาจะหลวย พ.ศ.25562 
ตารางแสดงสรุปผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี     

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 0  คน ไม่ม ี 0 คน 0.00 

2.เด็กแรกเกิดถึง12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรค 

450 คน 450 คน 0 คน 0.00 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอยา่งน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 0 คน 0 คน 0 คน 00.00 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1,841 ครัวเรือน 1,839ครัวเรือน 2ครัวเรือน 0.11 

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปว่ยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 

1,841 ครัวเรือน 1,840ครัวเรือน 1ครัวเรือน 0.05 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความ
เสี่ยงฯ 

2,907 คน 2,907คน 0 คน 0.00 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆละ 30นาที 4,577 คน 4,570คน 7 คน 0.05 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย     

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,841 ครัวเรือน 1,840ครัวเรือน 1ครัวเรือน 0.05 

9.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดป ี 1,841 ครัวเรือน 1,840ครัวเรือน 1ครัวเรือน 0.05 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,841 ครัวเรือน 1,841ครัวเรือน 0ครัวเรือน 0.00 

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

1,841 ครัวเรือน 1,832ครัวเรือน 3ครัวเรือน 0.16  

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,841 ครัวเรือน 1,871ครัวเรือน 0ครัวเรือน 0.00 

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,841 ครัวเรือน 1,839ครัวเรือน 0ครวัเรือน 0.11 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,841 ครัวเรือน 1,841ครัวเรือน 0ครัวเรือน 0.00 
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ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ     ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา     

15. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบรกิารเลีย้งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 94 คน 94 คน 0 คน 0.00 

16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคับ 9 ปี  451 คน 451คน 134 คน 29.71 

17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม. 4  หรือเทียบเท่า 13 คน 13 คน 0 คน 0.00 

19.คนอายุ 15-16 ปีเต็ม อ่านเขียนไทย และคดิเลขอย่างง่ายดายได ้ 3,202 คน  3,202 คน 0 คน 0.00 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า     

20.คนอายุ 15–60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได ้ 2,853  คน 2,853 คน 0 คน 0.00 
21. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและมรีายได ้

22. รายได้เฉลีย่ของคนในครัวเรือนต่อปี 

888 คน 
1,841คน 

885 คน 
1,840คน 

3 คน 

  1ครัวเรือน 
0.34 
0.05 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมสิน 1,841คน 1,577 คน 264ครัวเรือน 14.34 
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน จ านวนที่ส ารวจ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
24. คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา 
25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 
ครั้ง 

 
4,655 คน 
4,655 คน 
4,577 คน 

 
3,995 คน 
4,606 คน 
4,576คน 

 
   660 คน 
     49 คน 
       1คน 
 

  
14.18 
1.05 
0.02 

27. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 924 คน 924 คน 0 คน 0.00 
28. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรอืภาครัฐ 
29. ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน  

22 คน 
 

23 คน 

22 คน 
 

23 คน 

0 คน 
 

0 คน 

0.00 
 

0.00 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1,841 ครัวเรือน 
1,841 ครัวเรือน 

1,840 ครัวเรือน 
1,839 ครัวเรือน 

1 ครัวเรือน 
2 ครัวเรือน 

0.05 
0.11 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 
 เนื่องจากการจัดเกบ็ข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตามจ านวนครัวเรือนที่มีทั้งหมด แต่ก็ท าให้ทราบ
ผลสรุปตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ตกเกณฑ์ จ านวน 23 ตัวช้ีวัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวช้ีวัดข้อ 
23,3,24,26,25,18,30,22,27,6,21,7,11,13,10,15,8,5,16,14,9,12,28, และ20 

 ตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวดัข้อ 1,2,7,16,19,และ 29 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :พัฒนาชุมชนอ าเภอนาจะหลวย ข้อมลู ณ วันที่  14 
กันยายน 2564 
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 จ าแนกรายได้ครัวเรือน 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 40,000 บาท/ป ี

ชุมชน จ านวนครัวเรือนท้ังหมดที่
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ครัวเรือน) 

รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 

30,000 บาท/คน/ปี 

ต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ) 

1.ห้วยโลก 108 12 1.18 

2.หลักเมือง 210 28 2.74 

3.ศรีพรหม 155 12 1.18 

4.กลางเมือง 174 9 0.88 

5.ห้วยซันใต ้ 145 56 5.50 

6.ห้วยซันเหนือ 227 27 2.65 

รวม 1,019 144 14.13 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :พัฒนาชุมชนอ าเภอนาจะหลวย ณ วันที่  14 
กันยายน 2564 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบชั้นประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :พัฒนาชุมชนอ าเภอนาจะหลวยณ วันท่ี  14 กันยายน 

2564 
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จ าแนกอาชีพประชากร 

 การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อาชีพท านา  
ร้อยละ 33.68 ก าลังศึกษา 22.56  อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.89 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 8.11อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 7.02 ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 4.31 อาชีพท าไร่ ร้อยละ 3.44 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 3.01 
อาชีพอ่ืน ร้อยละ 1.27อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 0.27 อาชีพท าสวน 0.24 อาชีพพนักงานบริษัท 
ร้อยละ 0.16และอาชีพประมง 0.03  ตามล าดับ 

ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา :งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่  14 กันยายน 2564 
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11. การการประชุมประชาคมท้องถิน่ 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับแผนชุมชนระหว่าง เทศบาล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับเทศบาล  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564    ที่ประชุมมีมติให้มีการ
ก าหนดการจัดเรียงความส าคัญของปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข ประเด็นการพัฒนา และโครงการ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ ดังนี้ 

1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  
3.ขนาดของปัญหา  
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต  
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน  

มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดระดับน้ าหนักตัวเกณฑ์และความส าคัญของปัญหา ดังนี้ 
ระดับ สูงมาก  น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
ระดับ ต่ าปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน 
ระดับ ต่ า   น้ าหนักคะแนน 1 คะแนน 

มตทิี่ประชุมเห็นชอบก าหนดตัวเกณฑ์ และก าหนดน้ าหนกัตัวเกณฑ ์  
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัญหาไม่ควรเกนิ น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน และไม่ควรน้อยกว่า

น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน ดังนี้ 
1.ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา   น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
2.ขนาดของกลุ่มชนและพ้ืนที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา  น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
3.ขนาดของปัญหา      น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
4.ความเสียหายในแง่การพัฒนา/ในอนาคต   น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
5.การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน    น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
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ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัญหา 
ระดับ สูงมาก  น้ าหนักคะแนน 16-20  คะแนน 
ระดับ สูงปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 11-15  คะแนน 
ระดับ ปานกลาง  น้ าหนักคะแนน 6-10   คะแนน 
ระดับ ต่ า   น้ าหนักคะแนน 1-5     คะแนน 
ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์เลย น้ าหนักคะแนน 0        คะแนน 

สรุปประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นจากการประชุมประชาคมระดับต าบล เทศบาลต าบลนาจะหลวย เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา 
ระดับ

ความส าคัญ 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม สูงมาก 
2 ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายในเขตเทศบาล สูงมาก 
3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและระบบไฟฟ้าสาธารณะในเชตเทศบาล สูงปานกลาง 
4 ขยายเขตประปา สูงปานกลาง 
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน สูงปานกลาง 
6 การป้องกนัเชื้อไวรัสโควิค-19 สูงปานกลาง 
7 การสนับสนุนการผลติปุ๋ยอนทรีย์ชีวภาพในการท าเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร ปานกลาง 
8 การบริหารจัดการาขยะของเทศบาล ปานกลาง 
9 การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปานกลาง 
10 การสนับสนุนการศึกษา ปานกลาง 
11 การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ปานกลาง 
12 การส่งเสริมการกีฬา ปานกลาง 
13 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรามและภมูิปัญญาของท้องถิน่ ปานกลาง 
14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ปานกลาง 
15 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ปานกลาง 
16 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร ปานกลาง 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ ทต.นาจะหลวย) 
1 ก่อสร้างและพัฒนาถนน เส้นทาง

คมนาคม 
การสัญจรไปมาของประชาชนไม่
สะดวก/เส้นทางคมนาคมช ารุด 

1 )ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
เส้นทางคมนาคม 
2 ) ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม การควบคุมน้ าหนัก
รถ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2 ก่อสร้างคลองระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาล 

น้ าท่วมขังภายในชุมชน 1 ) ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาและการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า 

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในเชตเทศบาล 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ทัว่ถึง 1) การขยายเขตไฟฟ้าแร่งต่ า 
2)การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

4 ขยายเขตประปา ระบบประปายังไมท่ั่วถึง การขยายเขตระบบน้ าประปา  
5 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

แก่ประชาชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานนอก
ฤดูกาล 

ส่ งเสริมการฝึกอาชีพ ให้ แก่
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกินมีใช้
พ่ึงพาตนเองได้ 

6 การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(โควิค-19) 

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิค-19) 

1)การวางแผนควบคุมเชื้อไวรัส
โคโรน่า(โควิค-19) 
2) การวางแผนในการจัดหา
วัสดุ อุ ป กรณ์ ในการรองรับ
ผู้ป่วย 
3) การวางแผนช่วยเหลือผู้กัก
ตัว 

7 การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการท าเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกร 

ปุ๋ยเคมี มีราคาสูง ส่ งเสริม ให้ประชาชนท าปุ๋ ย
อินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ ทต.นาจะหลวย) 
8 การบ ริ ห ารจั ด ก ารข ยะข อ ง

เทศบาล 
1)ไม่มีถังขยะรองรับขยะแต่ละ
ประเภท 
2 )ก า ร ฝั ง ก ล บ ข ย ะ ยั ง ไม้ ได้
มาตรฐาน 
3)ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

1)การวางแผนในการจัดหาถัง
ข ย ะ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ข ย ะ แ ต่ ล ะ
ประเภท 
2)การควบคุมการฝังกลบขยะให้
ได้มาตรฐาน 
3)ส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชน 

9 การปอ้งกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกระบาด การวางแผนในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการก าจัดยุงลายและ
ยุ่ ง ก้ น ป่ อ ง อั น เป็ น พ า ห น ะ
ไข้เลือดออกและไข้มาลารีย 

10 การสนับสนุนการศึกษา ประชาชน เชื่ อมั่ น ว่ า เทศบาล
ต าบลนาจะหลวยมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล 
น าจะห ล วย ให้ มี ผ ล สั ม ฤท ธิ์
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

11 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ระบาดในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

ให้ความรู้/สร้างจิตส านึก/ 
จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 

12 การส่งเสริมการกฬีา กีฬานอกจากเล่นเพื่อสุขภาพที่ดี
แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพหลักได้ 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ตามความต้องการของประชาชน 
 

13 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรราม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

1)ประชาชนเห็นความส าคัญใน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิน่ 
2)สามารถพัมนาต่อยอดเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
อ าเภอได้ 

1)สนับสนุนศักยภาพของคนใน
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
2)จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ประเด็นการพัฒนา สาเหตุ/สมมติฐาน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

(บริทบของ ทต.นาจะหลวย) 
14 การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ปัญหาภัยพิบัติขยายกว้างและซับ
ซ้อมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะในการเดินทางสัญจร 

1)สร้างองค์ความรู้/ทักษะแก่
ประชาชนในการป้องกัน/การ
ช่วยเหลือตนเองในเบื้องตน้ต่อ
เหตุสาธารณภัย 
2)จัดฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้/
ทักษะในการเผชิญเหตุ 
สาธารณภัย 
3)จัดเตียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรกลให้พร้อมรองรับกับ
สาธารณภัยจังหวัด 

15 การส่งเสริมเครือข่ายสภาเยาวชน ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิน่ 

จัดให้มีเวที/กิจกรรม ในการ
แสดงออกของเยาวชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

16 การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 

ประชาชนขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 

1)พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการ
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 
2)ส่งเสริมการน าน้ าต้นทุนที่มีอยู่
มาใช้เพ่ือการเกษตรกรรมนอก
ฤดูกาล 
3)เสร้อมสร้างองค์ความรู้ในการ
ใช้น้ าแก่เกษตรกร 
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12.กระบวนการบริหารการคลัง-งบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีภาระค่าใช้จ่ายช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน (กู้เงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล) เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ เลขที่ 857/15/2554 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2553มีฐานะทางการคลัง รายละเอียดประกอบดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลต าบลนาจะหลวยระหว่างป ีพ.ศ.2559-2563 

หมวด พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษอีากร 731,430.81 783,769.67 800,680.15 747,894.93 222,854.08 

2.หมวดคา่ธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

250,992.95 260,126.20 196,099.07 182,905.90 145,294.50 

3.หมวดรายไดจ้าก
ทรัพย์สิน 

1,413,993.38 1,337,334.34 1,251,614.42 1,258,248.20 1,035,527.55 

4.หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค 
และเทศพาณิชย ์

- - - - - 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,494.90 100,263.50 85,710.00 36,386.00 228,488.34 

6.รายได้จากทุน - - - - - 

7.เงินที่รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

27,744,853.94 28,854,139.35 29,683,273.97 30,131,672.66 26,399,440.86 

8.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 25,217,387.00 25,683,314.00 25,467,355.19 26,144,072.00 28,997,176.00 

9.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 748,125.00 - - - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 56,155.277.98 57,018,947.06 57,484,732.80 58,501,179.69 57,087,005.33 

รายจ่ายจรงิ 

1.รายจ่ายงบกลาง 2,273,459.49 11,110,380.35 9,982,439.52 12,402,050.00 10,073,293.38 

2.รายจ่ายประจ า 18,528,363.25 19,810,635.80 18,694,935.28 18,943,518.65 19,768,583.61 

3.รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 6,330,495.26 5,970,031.70 5,527,570.00 1,606,900.00 6,606,100.00 

4.รายจ่ายอื่น ๆ 11,278,521.06 10,999,535.13 11,867,576.33 14,033,072.68 11,266,944.19 

5.รายจ่ายเงินอุดหนุน 3,966,099.40 3,526,086.40 3,439,268.39 3,239,000.00 3,374,000.00 

6.รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

10,856,255.00 - - -  

รวมรายจ่ายจริง 53,233,193.46 51,416,669.38 49,511,789.52 48,540,966.30 51,088,921.18 

รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

2,191,563.39 4,201,708.26 7,972,943.28 9,969,213.39 5,998,084.15 
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13. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร แบ่งออกเป็น  1 ส านัก 4  กอง  1 กลุ่มงาน  
มีจ านวนบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมจี านวนทั้งสิ้น  91 อัตรา มีคนครอง จ านวนทั้งสิ้น  80   คน  แยกเป็น 
   1. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล จ านวน  2  อัตรา มคีนครอง จ านวน  1  คน 

2. ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  28  อัตรา มีคนครอง จ านวน  25   คน 
3. กองคลัง   จ านวน   7   อัตรา  มีคนครอง จ านวน  6   คน 
4. กองช่าง   จ านวน  15  อัตรา  มีคนครอง จ านวน  15  คน 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  18  อัตรา มีคนครอง จ านวน  16   คน 
6. กองการศึกษา   จ านวน  20  อัตรา  มีคนครอง จ านวน   17 คน 
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน             จ านวน  1  อัตรา    มีคนครอง -  คน 

ตารางแสดงข้อมูลบคุลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ป ีพ.ศ.2564 
ส านัก/กอง ประเภท     

 

        ระดับ 

บริหารงาน
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทัว่ไป ลูก 
จ้าง 

ประจ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทัง้สิ้น 

กลาง ต้น 
กลาง ต้น 

ชพ. 
ชก./
ปก. 

อส. ชง./ปง. 

- จ านวน(คน) 1 - - - - - - - - - - 1 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน (คน) - - - 1 - 6 - 3 3 9 3 25 

กองคลัง จ านวน (คน) - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 6 

กองช่าง จ านวน (คน) - - 1 - - - - - 1 8 5 15 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน (คน) - - 1 - - - - 2 - 4 9 16 

 

ที่มา ข้อมูลบุคลากร: งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันที ่  

- ประเภท      
 

     ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทัว่ไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงาน
ครู

เทศบาล 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทัง้สิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
กองการศึกษา จ านวน 

(คน) 
- - - 1 - - - 7 3 6 17 

ส านัก/กอง ประเภท      
 

     ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ทัง้สิ้น 

กลาง ต้น ชพ. ชก./ปก. อส. ชง./ปง. 
กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

จ านวน 
(คน) 

- - - - - - - - - - 
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