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ค ำน ำ 
                    รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ในรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฎใน
รายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของส านัก/กอง เพ่ือ
น าไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนขอขอบคุณผู้บริหารทุกส านัก/กอง ที่ให้ข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือให้การจัดท ารายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารใน
การเร่งรัด ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

          ส านักปลัดเทศบาล 
มีนาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
สาระส าคัญของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
1. วิสัยทัศน์ 

เมืองน่าอยู่ สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การบริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. พันธกิจ 

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบประปา 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 

4. สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
6. ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประชาชน 

3. เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 

1. เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน มีการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาท่ัวถึง มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพ
การเกษตรชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทศบาลจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูล                   
การจัดการขยะ 
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5. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ิมข้ึน 

6. ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม              
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาการคมนาคมและขนส่งสะดวก จัดวางระบบระบายน้ า  

ขยายเขตระบบไฟฟ้าขยายเขตระบบประปา จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบผังเมืองที่ดี ระบบจราจรที่ดี  ระบบระบายน้ าได้มาตรฐาน 
มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าทั่วถึง มีการขยายเขตระบบประปาทั่วถึง  
มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของระดับความความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
ทางระบายน้ า 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าลดลง 
-ปริมาณการใช้ประโยชน์สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.2 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ าและระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

-ร้อยละของประชาชนพึงพอใจระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบไฟฟ้าลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปา -ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อปริมาณและคุณภาพน้ าประปาใช้เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านขยายเขตระบบประปาลดลง 
-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

1.4 จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน  

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เทศบาลมีการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร  
มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ส่งเสริมศักยภาพการเกษตรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน 
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 บาทต่อปีเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตและบริการสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะกลุ่ม
อาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

-ร้อยละของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของกลุ่มอาชีพในเขตทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานธนานุบาลเพ่ิมขึ้น 

2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับ
การเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

-จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
เพ่ิมข้ึน 
-ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยเพิ่มข้ึน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

สนับสนุนสวัสดิการสังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน  
เป้าประสงค์ ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เทศบาลจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของประชาชนและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
-ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยด้านสุขภาพอนามัยของครัวเรือนลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1พัฒนาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

-จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
-ทัศนะคติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
-เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในศาสนาพุทธเพิ่มข้ึน 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวทันโลก 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตเทศบาลมีพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-เด็กมีสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
-ครูมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของ
มาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

-จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น 
-จ านวนประชาชนท่ีใช้ประโยชน์กจิกรรม/โครงการที่เทศบาลก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
-ปริมาณผู้ป่วยในเขตเทศบาลเข้ารกัษาในโรงพยาบาลลดลง 
-คดียาเสพติดลดลง 
-คดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทลดลง 
-สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 

-ประชาชนได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มข้ึน 
-ปริมาณปัญหาสุขภาพของประชาชนลดลง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

3.5 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
สุขภาพและอนามัย 

-จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
เพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณการเกิดโรคสุนัขบ้าและโรคระบาดลดลง 
-ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
เป้าประสงค์ เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

การจัดการขยะ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1สร้างจิตส านึกและตระหนักในทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อเทศบาลใน
งานให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการก าจัดขยะมูลฝอย -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพัฒนาเทศบาลของตน เทศบาลรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมการบริการของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุน
องค์กรทุกภาคส่วน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-จัดท าแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลจัดเก็บข้อมูล 
และจัดท าแผนชุมชนเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-หน่วยงานและประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
-หน่วยงานรับการอุดหนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์      
ที่เก่ียวข้อง 

5.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการบริการประชาชน 

-ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา       
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ให้ภาคีการพัฒนาร่วมเสนอแนะตรากฎหมายท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัย
พร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพอใจภาพรวมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการงานพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติเพ่ิมข้ึน 
-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

6.2 ส่งเสริมอัตรา การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บ าบัด  
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

-ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับการอบรม
มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
-ปริมาณคดียาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลลดลง 

6.3 เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
-ปริมาณคดีที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง 
-จ านวนอุบัติเหตุลดลง 
-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึน 
-ผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

          เทศบาลต าบลนาจะหลวย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เทศบาลต าบลนาจะหลวยได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.7 แผนงานงบกลาง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  
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ส่วนที่ 3 
ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

1.ตารางรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน 

  (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

134 166,480,520.00 6 4,686,700.00     

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ 
ท่่องเที่ยว 

7 290,000.00 2 70,000.00     

3.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

97 45,485,200.00 52 17,159,400.00 14 6,507,878.00 14 6,496,930.00 

4.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

32 19,405,000.00 8 2,939,500.00 4 976,430.00 4 808,520.00 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

20 7,679,000.00 10 531,000.00 4 150,690.00 4 103,790.00 

6.การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 3,773,500.00 7 298,800.00 2 61,990.00 2 19,390.00 

รวม 308 243,133,220.00 85 25,685,400.00 24 7,696,988.00 24 7,428,630.00 
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2.ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน 
ด าเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6 - - - - 6 10.00 - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

2 - - - - 2 3.33 - - 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

52 14 58.33 - - 38 63.33 1 1.16 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 4 16.67 - - 3 5.00 - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 4 16.67 - - 6 10.00 - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบชุมชน 
สังคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

7 2 8.33 - - 5 8.34 - - 

รวมโครงการพัฒนา 85 24 100 - - 60 100 1 1.16 
7.ครุภัณฑ์          
  รวมครุภัณฑ์ 11 - - - - - - 11 100 
รวมท้ังสิ้น 11 - - - - - - 11 100 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม  2565) 
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

1. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน    จ านวน  85  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. โครงการที่ด าเนินการ      จ านวน  24  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  27.91 
3. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน   -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  - 
4. โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ     จ านวน  60  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  70.59 
5. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ              จ านวน   1   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  1.16 
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

1 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าค

สล.พร้อมบ่อพัก ถนนห้วย

โลก3ชุมชนห้วยโลก

926,100.00 กองช่าง /

2 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.

ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ท่ี 8

562,100.00 กองช่าง  /

3 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 

ถนนกลางเมือง 

หมู่ท่ี11

842,800.00 กองช่าง  /

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

พ.ศ.2565
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า 

คสล. พร้อมบ่อพัก 

ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซัน

เหนือ หมู่ท่ี13

905,700.00 กองช่าง  /

5 ก่อสร้างฌาปนสถานวัดศรี

พรหม หมู่ท่ี 10

1,400,000.00 กองช่าง  /

6 รวม 6  โครงการ 4,636,700.00

1 ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ      (สวนสวรรค์)

50,000.00 กองช่าง  /

รวม 1 โครงการ 50,000.00

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 ฝึกอาชีพให้กับประชาชน

หลักสูตร "การท้าขนม"

       40,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

2 ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 

หลักสูตร “เลี ยงกบ”

       30,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

รวม 2 โครงการ        70,000.00

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

1 จัดงานพระราชพิธีวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกาลท่ี9

50,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

2 วันปิยมหาราช 50,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

3 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

         3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิต
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

4 จัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

5 จัดงานวันคล้ายวัน     พระ

ราชสมภพสมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หัว              มหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูรรัชกาลท่ี10

100,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

6 วันพระบาทสมเด็จ      พระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันท่ีระลึกถึงมหาจักรี

บรมราชวงศ์

50,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

7 วันฉัตรมงคล 50,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

8 จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี

70,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

รวม 8 โครงการ 470,000.00
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

1 อาหารกลางวัน โรงเรียน

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

771,750.00 กองการศึกษา  /

2 ค่าจัดการเรียนการสอน

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(รายหัว) ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

255,000.00 กองการศึกษา  /

              3.2 แผนงานการศึกษา
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)  ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ

เรียน)

25,000.00 กองการศึกษา  /

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)  ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่า

อุปกรณ์การเรียน)

25,000.00 กองการศึกษา  /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)  ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน)

37,500.00 กองการศึกษา  /

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)  ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน)

53,750.00 กองการศึกษา  /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

7 อาหารกลางวัน โรงเรียนนา

จะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)

(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย 

(กรป.กลางอุปถัมภ์))

3,612,000.00 กองการศึกษา  /

8 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 กองการศึกษา  /

9 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม

อุปกรณ์เด็กเล่น

150,000.00 กองการศึกษา  /

10 ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน 

วัยละอ่อน

10,000.00 กองการศึกษา  /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

11 ติดตั งระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

10,000.00 กองการศึกษา  /

12 To Be Number One 10,000.00 กองการศึกษา  /

รวม 13 โครงกร 5,060,000.00

1 ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 30,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

2 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 80,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

3.3 แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

3 ส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ

ขึ นทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

9,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

4 ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ

โรคไข้มาลาเรีย

100,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

5 เงินอุดหนุนส้าหรับการ

ด้าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข

140,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

6 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า

54,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

7 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า

ตัวอย่าง

10,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

8  ก่อสร้างสถานท่ีออกก้าลัง

กายพร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย

500,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

9 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านอาหารสด 

ร้านอาหาร

30,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

รวม 9 โครงการ 953,000.00

1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลต้าบลนาจะหลวย

100,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

  3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 50,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

รวม   2  โครงการ 150,000.00

1 จัดงานประเพณี

วันออกพรรษา

30,000.00 กองการศึกษา  /

2 จัดงานประเพณี

ลอยกระทง

70,000.00 กองการศึกษา  /

3 ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 50,000.00 กองการศึกษา  /

           3.5  แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

4 จัดการแข่งขันกีฬาไทย

ส่ีเผ่าชาวคุ้มเทศบาล

ต้านยาเสพติด 

100,000.00 กองการศึกษา  /

5 จัดงานประเพณีวันขึ น     ปี

ใหม่(สวดมนต์ข้ามปี)

30,000.00 กองการศึกษา  /

6 จัดการแข่งขันกีฬาภูจองคัพ 

ต้านยาเสพติด

100,000.00 กองการศึกษา  /

7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ 100,000.00 กองการศึกษา  /

8 จัดงานประเพณีบุญบั งไฟ 50,000.00 กองการศึกษา  /

9 จัดท้าต้นเทียนพรรษา 50,000.00 กองการศึกษา  /

10 จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000.00 กองการศึกษา  /

11 สืบสานวัฒนธรรมดนตรี

ท้องถ่ิน

100,000.00 กองการศึกษา  /

รวม 11 โครงกร 730,000.00
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

1 ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

10,000.00 ส้านักปลัดเทศบาล  /

รวม 1 โครงการ 10,000.00

1 จ่ายเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพื นท่ีในเขต

เทศบาลต้าบล

นาจะหลวย                

180,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

/

           3.7 แผนงานงบกลาง

           3.6 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

2 สร้างหลักประกันด้านราย

ได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ)

7,707,600.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

3 เสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการและ

ทุพพลภาพ

2,272,800.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม(ผู้ป่วยเอดส์)

126,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

รวม  4 โครงการ 10,286,400.00
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

เทศบาลต้าบลนาจะหลวย

50,000.00 กองช่าง  /

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล     

1,861,500.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

3 ค่าเช่าท่ีก้าจัดขยะ 288,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

4 การบริหารจัดการขยะใน

ครัวเรือน

100,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

      4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

5 ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยซัน 50,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

6 ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยโลก 50,000.00 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 /

7 ชุมชนเทศบาลร่วมใจปรับภูมิ

ทัศน์เทิดพระเกียรติวันแม่

แห่งชาติ

40,000.00 กองช่าง  /

รวม 7 โครงการ 2,439,500.00
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

1 จัดกิจกรรมตามโครงการอัน

เก่ียวเน่ืองในการปกป้อง

สถาบันส้าคัญของชาติ 

โดยเฉพาะ สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

20,000.00 งานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม/งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย/

 /

2 เงินอุดหนุนจัดตั งศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ้าเภอ(สถานท่ีกลาง) 

อ้าเภอ  นาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี

30,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

      5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

3 ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

การเสียภาษีทุกประเภท

ให้กับผู้ประกอบการ

20,000.00 กองคลัง  /

4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาล

20,000.00 กองคลัง  /

5 จ้างเหมาบริการพนักงาน

ส้ารวจเก็บข้อมูลในการจัดท้า

แผนท่ีภาษี

108,000.00 กองคลัง  /

6 ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 45,000.00  กองคลัง  /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

7 ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์

ความรู้เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลต้าบล

นาจะหลวย ให้แก่ ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ข้าราชการและพนักงาน

เทศบาล 

ในการปฏิบัติงานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ของ

เทศบาลต้าบล

นาจะหลวย (e-LAAS)

50,000.00 กองคลัง  /

8 จ้างเหมาบริการท้าความ

สะอาด

160,000.00 งานพัสดุส้านัก

ปลัด

 /

9 วันท้องถ่ินไทย 28,000.00 งานการ

เจ้าหน้าท่ี/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

10 จัดงานวันเทศบาล 50,000.00 งานบริหารงาน

ท่ัวไป/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

รวม 9  โครงการ 531,000.00

1  ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

38,800.00 งานป้องกันและ

บรรเทา สาธารณ

ภัย/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์การจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

  6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 7 วันอันตราย 

60,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย/

ส้านักปลัดเทศบาล

 /

3 ฝึกอบรม อปพร. เน่ืองในวัน 

อปพร. ประจ้าปี

30,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

4 ฝึกอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยในชุมชนและ

สถานศึกษา

30,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

5 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

30,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /
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ท่ี โครงการ อนุมัติ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      

รอบ 6 เดือน

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2565

6 ฝึกอบรมและฝึกซ้อม

แผนปฏิบัติการตามแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

50,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ส้านัก

ปลัดเทศบาล

 /

7 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 7 วันอันตราย

60,000.00 งานป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย/

ส้านักปลัดเทศบาล

 /

รวม 7 โครงการ 298,800.00

รวมงบประมาณ 25,685,400.00
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ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันพ่อ

แห่งชาติ

50,000.00 23,601.00 20,153.00 26,399.00

2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธี

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9

50,000.00 33,590.00 33,590.00 16,410.00

3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 13. โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมาหาราช 50,000.00 14,810.00 14,810.00 35,190.00

4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน 

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

771,750.00 333,312.00 333,312.00 438,438.00

รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

ของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  อ ำเภอนำจะหลวย  จังหวัดอุบลรำชธำนี

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)
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ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

ของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  อ ำเภอนำจะหลวย  จังหวัดอุบลรำชธำนี

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)

5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการ

สอน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

255,000.00 212,500.00 212,500.00 42,500.00

6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวัน 

โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)

(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์))

3,612,000.00 1,759,800.00 1,759,800.00 1,852,200.00

7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

80,000.00 18,220.00 18,220.00 61,780.00

8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณี

ลอยกระทง

70,000.00 39,000.00 39,000.00 31,000.00

9 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวัน

ออกพรรษา

30,000.00 28,945.00 28,945.00 1,055.00
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ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

ของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  อ ำเภอนำจะหลวย  จังหวัดอุบลรำชธำนี

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)

10 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวัน

ข้ึนปีใหม่

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

11 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,707,600.00 3,009,900.00 3,009,900.00 4,697,700.00

12 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพความพิการ 2,272,800.00 779,200.00 779,200.00 1,493,600.00

13 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 126,000.00 45,000.00 37,500.00 81,000.00

14 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0

15 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น้ าห้วยซัน

50,000.00 42,250.00 39,000.00 7,750.00
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ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

ของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  อ ำเภอนำจะหลวย  จังหวัดอุบลรำชธำนี

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)

16 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

50,000.00 46,220.00 46,220.00 3,780.00

17 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

1,861,500.00 767,960.00 627,300.00 1,093,540.00

18 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 288,000.00 120,000.00 96,000.00 168,000.00

19 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

08. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตาม

โครงการอันเก่ียวเน่ืองในการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์

20,000.00 5,690.00 5,690.00 14,310.00
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ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

ของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  อ ำเภอนำจะหลวย  จังหวัดอุบลรำชธำนี

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)

20 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพ่ือการา

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้แก่ ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน

เทศบาล ในการปฏิบัติงานในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

(e-LAAS)

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

21 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ 160,000.00 65,000.00 65,000.00 95,000.00

22 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0
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ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

ของเทศบำลต ำบลนำจะหลวย  อ ำเภอนำจะหลวย  จังหวัดอุบลรำชธำนี

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)

23 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

03. โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

60,000.00 30,995.00 9,695.00 29,005.00

24 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

03. โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

60,000.00 30,995.00 9,695.00 29,005.00
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