




 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565        

          ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน    
        และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(e-plan) 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  

อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

19 38,565,400.00 54 50,858,920.00 26 44,404,675.00 97 90,146,300.00 134 166,480,520.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การลงทุน และการท่องเท่ียว

3 160,000.00 3 160,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00 7 290,000.00

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 44 32,496,000.00 65 36,234,760.00 76 48,032,872.00 90 44,621,650.00 97 45,455,200.00

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

17 7,790,200.00 20 8,000,200.00 20 13,902,500.00 21 14,142,500.00 32 19,405,000.00

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

13 1,795,000.00 15 1,953,000.00 17 2,501,000.00 20 7,567,000.00 20 7,729,000.00

การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบเรียบร้อย

13 2,390,000.00 13 2,390,000.00 16 2,773,500.00 18 3,773,500.00 18 3,773,500.00

รวม 109 83,196,600.00 170 99,596,880.00 162 111,904,547.00 253 160,540,950.00 308 243,133,220.00

ง. กำรวำงแผน

    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย

ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท า

โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

    เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565



งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 4,686,700.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ

การท่องเท่ียว

2 70,000.00

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 52 17,171,500.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

8 2,929,500.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

10 613,000.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

7 298,800.00

รวม 85 25,769,500.00

    จ. การจัดท างบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 25,769,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
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1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงสวน สาธารณะเฉลิม พระเกียรติ 

(สวนสวรรค์) (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

2 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก

 ถนนห้วยโลก 3 ชุมชนห้วยโลก หมู่ท่ี 7

926,100.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา
3 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนวิสูตรโยธา

 ภิบาล หมูท่ี 8

562,100.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

4 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ขยายไหล่ทาง คสล. ถนนกลางเมือง หมู่ท่ี 11 842,800.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

5 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานวัดศรีพรหม 

ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี10

1,400,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

6 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก

 ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ หมู่ท่ี 13

905,700.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

7 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการ

ท่องเท่ียว

ฝึกอบรมอาชีพเล้ียงกบ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนห้วย

โลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลางเมือง 

ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ ชุมชนศรี

พรหม

30,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

8. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การ

ลงทุน และการ

ท่องเท่ียว

ฝึกอบรมอาชีพ การท าขนมไทย (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ 

ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง ชุมชนกลาง

เมือง ชุมชนห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยเหนือ 

ชุมชนศรีพรหม

40,000.00 36,820.00 16,200.00 3,180.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

9 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล )

25,100.00 20,153.00 20,153.00 4,947.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

10. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานวันแม่แห่งชาติ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล )

50,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

11. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิศร 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

40,000.00 33,590.00 33,590.00 6,410.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

12. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับต าบล )

100,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

13. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและวันท่ีระลึกถึงมหาจักรีบรม

ราชวงศ์ (จากการประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับต าบล )

30,000.00 21,589.00 21,589.00 8,411.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

14 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันฉัตรมงคล (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับต าบล )

0 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
15 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันปิยมหาราช (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับต าบล )

15,000.00 14,810.00 14,810.00 190 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

16 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

 ฯ พระบรมราชินี(ในรัชกาลท่ี 10) (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ต าบล )

70,000.00 69,159.00 35,900.00 841 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

17 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อาหารกลางวัน โรงเรียน (ศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็ก) (จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบลหรือระดับเทศบาล)

771,750.00 333,312.00 333,312.00 438,438.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

18. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย (รายหัว) 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล

255,000.00 212,500.00 212,500.00 42,500.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

19 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ (จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม20. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร กลางวัน (อุดหนุนโรงเรียน 

นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

3,612,000.00 2,643,900.00 2,643,900.00 968,100.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

21. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

100,000.00 80,000.00 80,000.00 20,000.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

22. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ฝึกอบรม ผู้ประกอบ การ ร้านค้าร้านอาหาร

สดร้านอาหาร (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับเทศบาล)

30,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

23. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาลและจากแผนชุมชนของ 

ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนห้วยโลก ชุมชน

หลักเมือง 1,หลักเมือง 2)

54,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

24. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า ส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า

9,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

25. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

30,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

26. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

80,000.00 52,210.00 18,220.00 27,790.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

27. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

0 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

28. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลนาจ

หลวย (จากการประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาล)

300,000.00 211,500.00 211,500.00 88,500.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

29. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี ลอยกระทง (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาล และ จากแผนชุมชนของ

ชุมชน ศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชน

ห้วยซันใต้ ชุมชนห้วยโลก ชุมชนหลักเมือง 1

 ชุมชนหลักเมือง 2)

40,000.00 39,000.00 39,000.00 1,000.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

30. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีสงกรานต์ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล และจากแผนชุมชนของ ชุมชนห้วย

โลก ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้ 

ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

57,000.00 56,366.00 56,366.00 634 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

31. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี บุญบ้ังไฟประจ าปี (จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล 

และจากแผนชุมชนของ ชุมชนหลักเมือง1 ชุ

มนหลักเมือง 2 ชุมชนกลางเมือง ชุมชน

ห้วยซันใต้)

173,000.00 173,000.00 173,000.00 0 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

32. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ 

ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้)

50,000.00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

33. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

การจัดท าต้นเทียนพรรษา ส่งเสริมประเพณี

แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

34. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณี วันออกพรรษา (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ 

ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชน

ห้วยซันใต้)

30,000.00 28,945.00 28,945.00 1,055.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

35. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวดมนต์ข้ามปี (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบลหรือระดับเทศบาลและ

จากแผนชุมชน ของชุมชน ห้วยซันใต้)

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

36. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขัน กีฬาภูจองคัพ ต้านยาเสพติด 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน

ต าบลหรือระดับเทศบาลและจากแผนชุมชน

ของ ชุมชนศรีพรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ 

ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยโลก)

100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

37. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาไทย ส่ีเผ่าชาวคุ้ม

เทศบาลต้าน ยาเสพติด (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาลและจากแผนชุมชนของ ชุมชนศรี

พรหม ชุมชนห้วยซันเหนือ ชุมชนกลางเมือง

 ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2)

50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

38. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ห้องเรียนวัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

10,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

39 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

To Be Number One 10,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
40 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 50,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

41. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

(เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

7,707,600.00 5,447,200.00 5,446,600.00 2,260,400.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

42. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวัสดิการเบ้ีย ยังชีพผู้พิการ (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

เทศบาล)

2,272,800.00 1,402,400.00 1,402,400.00 870,400.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

43. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและระดับเทศบาล)

126,000.00 75,000.00 67,500.00 51,000.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

44. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนาจะ

หลวย (จากการประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

45. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนห้วยโลก หมูท่ี 7 (จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์



16

การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

46. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดจังหวัดอุบลราชธานี (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือระดับ

เทศบาล)

10,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

47. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนหลักเมือง 1 หมู่ท่ี 8 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

48 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนศรีพรหม หมู่ท่ี 10(จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

49. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข บ้านกลางเมือง หมู่ท่ี 11(จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

50. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันใต้ หมู่ท่ี 12 (จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

ชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

51. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนห้วยซันเหนือ หมูท่ี 13(

จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

52. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ชุมชนหลักเม่ือง 2 หมู่ท่ี 8 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนและ

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

53. การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น 150,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

54 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
55 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย (หนังสือ

เรียน) (จากการประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนและระดับชุมชนต าบล

25,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

56 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย (ค่า

อุปกรณ์การเรียน) (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

25,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

57 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย (ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน) (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล

37,500.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

58 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล นาจะหลวย (กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล

53,750.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

59 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

สืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถ่ิน 100,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
60 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่าง 12,000.00 10,425.00 0 1,575.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์
61 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการขยะในครัวเรือน (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาล)

100,000.00 31,620.00 28,620.00 68,380.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

62. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยซัน (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

เทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนห้วยซันใต้)

50,000.00 42,250.00 42,250.00 7,750.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

63. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ าห้วยโลก (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับ

เทศบาลและจากแผนชุมชน ชุมชนศรีพรหม)

0 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

64. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบลหรือ

ระดับเทศบาล และจากแผนชุมชนของ

ชุมชนศรีพรหม)

40,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา

65. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบล 

นาจะหลวย (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 46,220.00 46,220.00 3,780.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองช่าง, 

ส านักช่าง, กองโยธา,

 กองประปา
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

66 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์

ออกก าลังกาย

500,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

67 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ)

1,901,500.00 1,387,160.00 1,234,160.00 514,340.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

68 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

(ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ)

288,000.00 216,000.00 192,000.00 72,000.00 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

 กองการแพทย์

69 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

วันท้องถ่ินไทย(จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนและระดับต าบล )

8,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

70 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

จัดกิจกรรมตามโครงการอันเก่ียวเน่ืองใน

การปกป้องสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ (นโยบายกระทรวงมหาด 

ไทย)

170,000.00 5,690.00 5,690.00 164,310.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

71. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

จัดงานวันเทศบาล (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

0 ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

72. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษีทุก

ประเภทให้กับผู้ประกอบการ (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองคลัง

73. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาล (จากการประชุมประชาคม

ระดับชุมชนต าบล)

20,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองคลัง

74. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

ปรับปรุงระบบ แผนท่ีภาษี (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

45,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านัก/กองคลัง



23

การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

75. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

05. โครงการ/กิจกรรม : /ฝึกอบรมเพ่ือกา

ราพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ให้แก่ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ

และพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานใน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบล

นาจะหลวย (e-LAAS)

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 ด าเนินการแล้ว ส านัก/กองคลัง

76. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบล นาจะหลวย

162,000.00 128,700.00 128,700.00 33,300.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

77 การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ(สถานท่ีกลาง) 

อ าเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

78. การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

จ้างเหมาบริการพนักงานส ารวจ 108,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

79 การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

60,000.00 30,995.00 30,995.00 29,005.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

80. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย (จากการ

ประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

60,000.00 30,995.00 30,995.00 29,005.00 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

81. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับสาธารณภัย 

ในชุมชน(จากการประชุมประชาคมระดับ

ชุมชนต าบล)

30,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

82. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการตาม

แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (จาก

การประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

50,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

83. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

การฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วม 

(จากการประชุมประชาคมระดับชุมชนต าบล)

30,000.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

84. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ฝึกอบรม อปพร. เน่ืองในวัน อปพร.

เทศบาลต าบลนาจะหลวย (จากการประชุม

ประชาคมระดับชุมชนต าบล)

30,000.00 27,493.00 27,493.00 2,507.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.
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การด าเนินการคงเหลือ

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีดังน้ี

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

หน่วยงานที

รับผิดชอบ

85. การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ

การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าเทศบาลต าบลนาจะหลวย

38,800.00 ยังไม่ด าเนินการ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต.

25,769,500.00 12,912,608.00   5,719,748.00  รวมงบประมาณ



การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 

และการท่องเท่ียว

1 36,820.00 1 16,200.00

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 21 11,135,059.00 20 11,049,285.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5 1,723,250.00 5 1,543,250.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

4 214,390.00 4 214,390.00

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 89,483.00 3 89,483.00

รวม 34 13,199,002.00 33 12,912,608.00

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

     เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ จ านวนเงิน 18,918,750 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ 

จ านวนเงิน 12,912,608 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ



ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การลงทุน และการ

ท่องเท่ียว

01. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาชีพ

ให้กับประชาชน หลักสูตร การท าขนมไทย

40,000.00 36,820.00 16,200.00 3,180.00

2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 25,100.00 20,153.00 20,153.00 4,947.00

3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานพระราชพิธี

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9

40,000.00 33,590.00 33,590.00 6,410.00

4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 10. โครงการ/กิจกรรม : วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ี

ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงค์

30,000.00 21,589.00 21,589.00 8,411.00

5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 13. โครงการ/กิจกรรม : วันปิยมาหาราช 15,000.00 14,810.00 14,810.00 190

6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 12. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินี

70,000.00 69,159.00 35,900.00 841

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนาจะหลวย ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี



ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 07. โครงการ/กิจกรรม : ค่าอาหารกลางวัน 

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

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

8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 08. โครงการ/กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการ

สอน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

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

9 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : อาหารกลางวัน 

โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)

(อุดหนุนโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์))

3,612,000.00 2,643,900.00 2,643,900.00 968,100.00

10 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย

100,000.00 80,000.00 80,000.00 20,000.00

11 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

80,000.00 52,210.00 18,220.00 27,790.00

12 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย

300,000.00 211,500.00 211,500.00 88,500.00



ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

13 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 02. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีลอย

กระทง

40,000.00 39,000.00 39,000.00 1,000.00

14 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 04. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณี

สงกรานต์

57,000.00 56,366.00 56,366.00 634

15 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 05. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีบุญ

บ้ังไฟประจ าปี

173,000.00 173,000.00 173,000.00 0

16 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวัน

ออกพรรษา

30,000.00 28,945.00 28,945.00 1,055.00

17 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 03. โครงการ/กิจกรรม : จัดงานประเพณีวัน

ข้ึนปีใหม่

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

18 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,707,600.00 5,447,200.00 5,446,600.00 2,260,400.00

19 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพความพิการ 2,272,800.00 1,402,400.00 1,402,400.00 870,400.00

20 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 126,000.00 75,000.00 67,500.00 51,000.00

21 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 01. โครงการ/กิจกรรม : สมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0



ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

22 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 06. โครงการ/กิจกรรม : ตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ าตัวอย่าง

12,000.00 10,425.00 0 1,575.00

23 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

01. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการ

ขยะในครัวเรือน

100,000.00 31,620.00 28,620.00 68,380.00

24 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ก าจัดวัชพืชอ่างเก็บ

น้ าห้วยซัน

50,000.00 42,250.00 42,250.00 7,750.00

25 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

02. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย

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

26 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

02. กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

1,901,500.00 1,387,160.00 1,234,160.00 514,340.00

27 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

01. กิจกรรม : ค่าเช่าท่ีก าจัดขยะ 288,000.00 216,000.00 192,000.00 72,000.00



ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

28 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

08. โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมตาม

โครงการอันเก่ียวเน่ืองในการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์

170,000.00 5,690.00 5,690.00 164,310.00

29 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

30 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

07. กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาบริการ 162,000.00 128,700.00 128,700.00 33,300.00

31 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

01.โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0



ล ำดับท่ี ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

32 การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย

03. โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

60,000.00 30,995.00 30,995.00 29,005.00

33 การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย

03. โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

60,000.00 30,995.00 30,995.00 29,005.00

34 การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย

04. โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรม อปพร. 

เน่ืองในวัน อปพร.

30,000.00 27,493.00 27,493.00 2,507.00



จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน
โครงกำร โครงกำ โครงกำ โครงกำ

1.การพัฒนาด้าน

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

2.การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ การลงทุน 

และการท่องเท่ียว 7 290,000.00 2 70,000.00 1 36,820.00 1 16,200.00

3.การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
97 45,455,200.00 52 17,171,500.00 21 11,135,059.00 20 11,049,285.00

4.การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
32 19,405,000.00 8 2,929,500.00 5 1,723,250.00 5 1,543,250.00

5.การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 20 7,729,000.00 10 613,000.00 4 214,390.00 4 214,390.00

6.การพัฒนาด้านการ

จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย
18 3,773,500.00 7 298,800.00 3 89,483.00 3 89,483.00

รวม 308 243,133,220.00 85 25,769,500.00 34 13,199,002.00 33 12,912,608.00

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2565

เทศบำลต ำบลนำจะหลวย นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี

ยุทธศำสตร์
แผนกำรด ำเนินกำร อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำยท้ังหมด


