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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

******************************* 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 

 

จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

 

 

คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด 

 

จํานวน 

งบประมาณ 

รอยละของ

งบประมาณท้ังหมด 
หนวยดําเนินการ 

๑.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคา  

การลงทุน 

๔. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพ่ือ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

๕การบริหารจัดการองคกรตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

๒๘ 

๒๒ 

๑ 

 

๓ 

 

 

๓๔ 

๓๑.๘๒ 

๒๕ 

๑.๑๔ 

 

๓.๔๑ 

 

 

๓๘.๖๔ 

๖,๑๔๕,๐๖๐ 

๑,๕๒๓,๓๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๓,๓๒๙,๖๐๐ 

๕๕.๖๒ 

๑๓.๘๐ 

๐.๐๙ 

 

๐.๓๖ 

 

 

๓๐.๑๔ 

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

 

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

 

 

 

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

 

รวม 

 

๘๘ 
 

๑๐๐.๐๐ 

 

๑๑,๐๔๗,๙๖๐ 

 

๑๐๐ 
 

                                                     

               

 

 

 



      ผด ๑ 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

******************************* 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง 
และชนบท อยางท่ัวถึงและเปนระบบ โดยมีการวางผังเมือง การปองกันและ
ควบคุมปญหา สิ่งแวดลอม                       

๘ ๙.๐๙ ๑,๙๐๔,๓๔๐ ๑๗.๒๔  
เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๑.๒  แนวทางการพัฒนา สงเสรมิ และ สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการจัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพในทุกระดับ 

๘ ๙.๐๙ ๓,๖๓๐,๗๒๐ ๓๒.๘๖ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๑.๓  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

- - - - เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๑.๔  แนวทางการพัฒนา  : เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็ก  เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

๙ ๑๐.๒๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๓.๘๙ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๑.๕  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจอยาง
ท่ัวถึง 

- - - - - 

๑.๖  แนวทางการพัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘_ 



ผด ๑ 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

******************************* 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนินการ 

๑.๗  แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผน
ไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพร 

- - - - - 
 

๑.๘  แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความ
เปนเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 
 

๓ ๓.๔๑ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๖๓ เทศบาลตาํบลนาคํา 

รวม ๒๘ ๓๑.๘๒ ๖,๑๔๕,๐๖๐ ๕๕.๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ผด ๑ 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

*******************************        
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนินการ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
   ๒.๑  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง 
และชนบท อยางท่ัวถึงและเปนระบบ โดยมีการวางผังเมือง การปองกันและ
ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม                                       

๒ ๒.๒๗ ๑๐๕,๐๐๐ ๐.๙๕ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

     ๒.๒  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการ
ขนสงมวลชน 

๑๓ ๑๔.๗๗ ๑,๑๗๙,๔๐๐ ๑๐.๖๘ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๒.๓  แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะและการพักผอนหยอนใจ - - - - - 
๒.๔  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือขายการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
๒ ๒.๒๗ ๑๕,๐๐๐ ๐.๑๔ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๒.๕  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิ และสนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 

๒ ๒.๒๗ ๑๔๐,๐๐๐ ๑.๒๗ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๒.๖  แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยา
เสพติด และปลอดอบายมุข 

๓ ๓.๔๑ ๘๓๙,๐๐๐ ๐.๗๖ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

รวม ๒๒ ๒๕ ๑,๕๒๓,๓๐๐ ๑๓.๘๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

******************************* 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือการเพ่ิมมูลคา

ผลิตภณัฑชุมชน 

- - - - เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๓.๒  แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและ
สถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
สรางมลูคาเพ่ิมสินคา 

- - - - เทศบาลตาํบลนาคาํ 

  ๓.๓  แนวทางการพัฒนา สงเสรมิ  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู  และการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ  

- - - - เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๓.๔  แนวทางการพัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย 
เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

๑ ๑.๑๔ ๑๐.๐๐๐ ๐.๐๙ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

   ๓.๕  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง
และสามารถแขงขันได 

- - - -  
เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๓.๖  แนวทางการพัฒนาและเช่ือมโยงการทองเท่ียวชุมชน - - - - เทศบาลตาํบลนาคาํ 

รวม ๑ ๑.๑๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๙  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๑ 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

*******************************        
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนินการ 

๔. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

๔.๑  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและ
เครือขายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคง
อยูอยางยั่งยืน 

- - - - เทศบาลตาํบลนาคํา 

๔.๒  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และ
ปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
 

๑ ๑.๑๔ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๘ เทศบาลตาํบลนาคํา 

๔.๓  แนวทางการ พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า แหลงนํ้าใตดินและการบริหาร
จัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมปีระสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม 

- - - - เทศบาลตาํบลนาคํา 

๔.๔  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่ง
ปฏิกูล และนํ้าเสีย 

๒ ๒.๒๗ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๘ เทศบาลตาํบลนาคํา 

๔.๕  แนวทางการพัฒนาเสรมิสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตวในทองถ่ิน  

- - - - เทศบาลตาํบลนาคํา 

รวม ๓ ๓.๔๑ ๔๐,๐๐๐ ๐.๓๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



ผด ๑ 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

******************************* 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

๕. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพ่ือ
มุงผลสัมฤทธ์ิ 

๒๕ ๒๘.๔๑ ๓,๐๐๔,๘๐๐ ๒๗.๒๐ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๕.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการสรางสํานึกประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 

๑ ๑.๑๔ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๘ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๕.๓  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและ
ระบบคณุธรรมจรยิธรรม 

- - - - เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๕.๔  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการ
บริการท่ีดีและทันสมัย 

 

๘ ๑.๑๔ ๓๐๔,๘๐๐ ๒.๗๖ เทศบาลตาํบลนาคาํ 

รวม ๓๔ ๓๘.๖๔ ๓,๓๒๙,๖๐๐ ๓๐.๑๔  

รวมท้ังส้ิน ๘๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑,๐๔๗,๙๖๐ ๑๐๐.๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

๙
 



ผด ๒ 

 
แผนดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา  

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม) 

 ๑.    ภายใตยุทธศาสตร   การพัฒนาคนและสังคม  

        ๑.๑ แนวทางการพัฒนา   : พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมคีุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙                                      พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการชวยเหลือราษฎร 

ผูประสบภยัพิบัติและภยั

ธรรมชาต ิ

 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน

ผูประสบภยัพิบัติและภยั

ธรรมชาต ิ

๑,๐๘๒,๓๔๐ ทต.นาคํา งานปองกัน 

สํานักปลดั 

 
(งบสํารองจาย) 

 

 

           

๒ โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง

ชีพผูติดเช้ือเอดส 

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสรางขวัญกําลังใจท่ีดี

แกผูติดเช้ือเอดส 

๓๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งาน 

พัฒนาชุมชน 

สํานักปลดัฯ 

            

๓ โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือ

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

เพ่ือเสรมิสรางการมสีวน

รวม 

ของประชาชนในการ

สงเสริมและฟนฟูดาน

สาธารณสุขในชุมชน 

 

๒๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา งานพัฒนา

ชุมชน 

สํานักปลดั 

            

 

 

 



                         ผด ๒ 

 

ลําดับ 

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนที่ หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔ โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉิน 

(EMS) ของเทศบาลตําบล

นาคํา 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ

ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพอยาง 

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

๒๙๒,๐๐๐ ทต.นาคํา งานปองกัน 

สํานักปลดั 

            

๕ โครงการสนับสนุนภารกิจ

ของเหลากาชาด จังหวัด

ขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

 

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาด 

จังหวัดขอนแกน 

๒๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

๖ โครงการบริจาคโลหติ

ชวยชีวิต เพ่ือนมนุษย 

ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ

ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

๑๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 



 ผด ๒ 

 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๗ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

และขยายผลการดาํเนินงาน

ศูนยเฉลมิพระเกียรติชวยเหลือ

ผูปวยเอดสและผูติดเช้ือ HIV. 

อําเภออุบลรตัน  ประจาํป

งบประมาณ ๒๕๖๐ 

อุดหนุนเฉลมิพระเกียรต ิ

ชวยเหลือผูปวยเอดสและ

ผูติดเช้ือ HIV อําเภออุบล

รัตน 

๓๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

๘ โครงการชวยเหลือสวัสดิการ

และสังคมสงเคราะหเด็กผู

ยากไรหรือผูดอยโอกาสของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคาํ 

จัดสวัสดิการใหแกเด็ก

นักเรียนผูยากไรหรือ

ผูดอยโอกาสของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคาํ 

๒๔๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



    ผด ๒ 

 
      ๑.๒  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา สงเสริม และ สนับสนุนการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการสานฝนสูวันสาํเร็จ -จัดกิจกรรมมอบ

วุฒิบัตรแกเด็กเล็กท่ีจบ

การศึกษาระดับอนุบาล

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

จํานวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 

ศพด.ทต.นาคํา กองการศึกษา             

๒ โครงการอาหารเสรมิ(นม)

โรงเรียน ในเขตตําบลนาคํา  

 จัดหาอาหารเสริม(นม)

สําหรับเด็กนักเรียนใน

สังกัด สพฐ.เขต ๔ 

ขอนแกน ในเขตเทศฯ

บาลตําบลนาคํา ๓ โรง 

๘๙๒,๓๒๐ 

 

ร.ร.ในสังกัดสพฐ.

เขตพ้ืนท่ี 

ทต.นาคํา 

กองการศึกษา             

๓ โครงการอาหารเสรมิ(นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคาํ 

จัดหาอาหารเสริม(นม)

สําหรับเด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคาํ 

๒๔๖,๔๐๐ ศพด.ทต.นาคํา กองการศกึษา             

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมา

ณ 

พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๔ โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียน ในเขตตําบลนาคํา 

 

 

 

จัดหาอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียนใน

สังกัด สพฐ.เขต ๔ 

ขอนแกน ในพ้ืนท่ี

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

จํานวน ๓ โรง 

๑,๗๑๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

ร.ร.ในสังกัดสพฐ.

เขตพ้ืนท่ี 

ทต.นาคํา 

กองการศึกษา             

๕ โครงการอาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาคาํ 

- จัดหาอาหารกลางวัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลนาคํา 

๖๑๖,๐๐๐ 

 

ศพด.ทต.นาคํา 

 

กอง 

การศึกษา 

            

๖ โครงการจดัการแขงขันกีฬา

โรงเรียนเครือขาย 

นาคํา – ศรีสุขสําราญ 

 

-สนับสนุนรร.สังกัด 

สพฐ.เครือขายนาคําศรี

สุขสําราญ จัดกิจกรรม

แขงขันกีฬาเครือขายนา

คํา – ศรีสุขสาํราญ 

 

๓๐,๐๐๐ ร.ร. 

ในสังกัดสพฐ.เขต

พ้ืนท่ี 

ทต.นาคํา 

กองการศึกษา             

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของ

กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

พ้ืนท่ี 

 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๗ โครงการวันเด็กแหงชาต ิ -กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองการศึกษา             

๘ โครงการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 

จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนหรือ

ประชุมผูปกครอง

นักเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทต.นาคํา 

กอนเปดภาคเรียน 

  ๑๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองการศึกษา             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ผด ๒ 

 

 ๑.๓  แนวทางการพัฒนา      : เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- 

 

- - - - - - 

 

- - - - - - 

 

- - - - - 

- 

 

- - - - - - 

 

- - - - - - 

 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

๑.๔  แนวทางการพัฒนา  : เสรมิสรางคานิยม คณุธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดงีามแกเด็ก  เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑ โครงการสนับสนุนจดังานรัฐ

พิธี 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง 

อําเภออุบลรตัน 

๑๕,๐๐๐ 

 

ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

๒ โครงการจดักิจกรรมในวัน

สําคัญของสถาบันชาติ 

พระมหากษัตริย 

จัดกิจจกรมโครงการเฉลิม

พระเกียรติและเชิดชู

ราชวงศ อาทิเชน เน่ืองใน

วันพอแหงชาติ ,เน่ืองใน

วันแมแหงชาติ และ

ราชวงศทุกพระองค ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

๓ โครงการจดักิจกรรมรอยรัก

ดวงใจหวงใยผูสูงอาย ุ

ประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมรอยรักดวงใจ

หวงใยผูสูงอาย ุ

๘๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔ โครงการสงเสริมการจัดงาน

ประเพณีงานเทศกาลไหม ประเพณี

ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด

ขอนแกน  ประจําป งบประมาณ 

๒๕๕๙    ของอําเภออุบลรัตน 

 

- อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภออุบล

รัตน  

๑๕,๐๐๐ 

 

ท่ีทํา 

การ

ปกครอง 

อ.อุบล

รัตน 

กอง

การศึกษา 

            

๕ โครงการสงเสริมจัดงานประเพณี

บุญกุมขาวใหญ 

 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภออุบล

รัตน 

๑๕,๐๐๐ 

 

ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

๖ โครงการประเพณีบุญบัง้ไฟ 

 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบาน 

๖๕,๐๐๐ 

 

ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 
 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๗ โครงการประเพณีเขาพรรษา 

–ออกพรรษา ฯ 

-จัดงานประเพณี

เขาพรรษา –ออกพรรษา 

ฯ 

 

 

๑๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กอง

การศึกษา 

            

๘ โครงการรณรงค เผยแพร

และปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 

จัดกิจกรรมรณรงค 

ประชาสัมพันธโดย

ประชาชนมีสวนรวม 

 

๒๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลัด             

๙ โครงการงานทางรัฐพิธีและ

พิธีการตางๆ  

การจัดหรือเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญของ

ชาติหรือกิจกรรมสําคัญ

ตามนโยบายของรัฐบาล

หรือท่ีอําเภอหรือจังหวัด

กําหนดใหเขารวมกิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลัด             

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                    ผด ๒ 

 

๑.๕  แนวทางการพัฒนา   : เสรมิสรางสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจอยางท่ัวถึง 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ผด ๒ 

๑.๖  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

 

๑.๗  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพร 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

๑.๘  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา สงเสรมิ และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลศิ และการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ 

 

 

โครงการแขงขันกีฬา

ประชาชนตําบลนาคําตาน

ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา

ประชาชนตําบลนาคํา 

 

๑๕,๐๐๐ ทต.นา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

๒ 

โครงการแขงขันกีฬาอุบล

รัตนสัมพันธ 

 

เขารวมการแขงขันกีฬา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๕๐,๐๐๐ ทต.นา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

๓ โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาเยาวชนตานยาเสพ

ติด 

 

อุดหนุนศูนยกีฬาเยาวชน

ตําบลนาคํา 

๑๕,๐๐๐ ทต.นา

คํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

 

แผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 ๒. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๑  แนวทางการพัฒนา     : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางท่ัวถึงและเปนระบบ โดยมีการวางผังเมือง การปองกันและควบคมุปญหา 

                                       สิ่งแวดลอม 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑ โครงการจดัทําผังเมืองรวมใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 

 

จัดทําผังเมืองรวมในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลตาํบลนาคาํ 

๕,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

๒ โครงการกอสรางศาลาท่ีพัก

ประจําหมูบาน บาน

ทานตะวัน หมูท่ี ๑๑     

กอสรางศาลาท่ีพักประจํา

หมูบานทานตะวัน หมูท่ี ๑๑

โดยดําเนินการ กอสรางศาลา

ขนาด กวาง ๔ เมตร ยาว ๔

เมตร ดวยโครงสรางไม มุง

ดวยวัสดุ Metal sheet

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตาํบลนาคาํกําหนด  

 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 



ผด ๒ 
๒. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๒  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน 

การ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในบริเวณหมูบาน 

บานนาคํา  หมูท่ี ๑ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาคํา  

หมูท่ี 1 โดยดําเนินการ ขนาดผิวจราจร กวาง  

๕  เมตร  ยาว ๓๕   เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตรหรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  ๑๗๕  

ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตาํบลนาคาํกําหนด  

๑๐๐,๐๐๐  กองชาง             

๒ โครงการกอสรางถนนดิน

ลูกรัง บานโนนราศี หมูท่ี 

๒ 

กอสรางถนนดินลูกรังบานโนนราศ ีหมูท่ี 2โดย

ดําเนินการปรับเกลี่ยเรียบขนาดผวิจราจร 

กวางเฉลี่ย ๕  เมตร  ยาว ๕๖๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือมปีรมิาณดนิลูกรังไม

นอยกวา ๕๖๐ ลูกบาศกเมตร พรอมงานดินขุด

ตัด หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมปีริมาณดินไม

นอยกวา ๑,๕๔๐ ลูกบาศกเมตร รายละเอียด

ตามแบบท่ี เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

๙๙,๗๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน

การ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

. 

๓ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณหมูบาน 
บานกุดกระหนวน หมู
ท่ี ๓ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุด

กระหนวน หมูท่ี ๓ โดยดําเนินการขนาดผิว

จราจร กวาง  ๓  เมตร  ยาว ๕๓   เมตร  

หนา  ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย

กวา ๑๕๙  ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบท่ี เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

๙๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

๔ โครงการขุดสระน้ํา
สาธารณะ บานหนอง
ไหล หมูท่ี ๔ 

คาขุดสระน้ําบานหนองไหล หมูท่ี ๔ โดย

ดําเนินการขุดลอกสระเดิม ลึกเพ่ิม ๓ เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๔,๕๕๑

ลูกบาศกเมตร พรอมงานถางปาขุดตอ ลม

ตนไมใหญรอบๆสระน้ํา ปริมาณไมนอยกวา 

๖๓๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

๑๐๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕ โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรัง บานหวยคํา
นอย หมูท่ี ๕ 

กอสรางถนนดินลกูรัง  บาน

หวยคํานอย หมูท่ี ๕ โดย

ดําเนินการปรับเกลี่ยเรียบ

ขนาดผิวจราจร กวางเฉลี่ย 

๕  เมตร  ยาว ๙๐๑    

เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๒๐เมตร

หรือมีปริมาณดินลูกรังไม

นอยกวา  ๙๐๑  ลูกบาศก

เมตร รายละเอียดตามแบบ

ท่ี เทศบาลตําบลนาคํา

กําหนด  

๑๐๐,๐๐๐ ทต 

นาคํา 

กองชาง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๖ โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรัง บานพระพุทธ
บาท  หมูท่ี ๖   

กอสรางถนนดินลูกรัง  บาน

พระพุทธบาท  หมูท่ี ๖ โดย

ดําเนินการปรับเกลี่ยเรียบ

ขนาดผิวจราจร กวางเฉลี่ย 

๕  เมตร  ยาว ๑,๒๐๒  

เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตรหรือมีปริมาณดินลูกรัง

ไมนอยกวา  ๙๐๒ ลูกบาศก

เมตร รายละเอียดตามแบบ

ท่ี เทศบาลตําบลนาคํา

กําหนด  

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

  

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณหมูบาน 
บานสัมพันธ หมูท่ี ๗  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานสัมพันธ หมูท่ี ๗ 

โดยดําเนินการขนาดผิว

จราจร กวาง  ๔  เมตร  

ยาว ๓๘   เมตร  หนา  

๐.๑๕  เมตรหรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา ๑๕๒ 

ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือ

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

 

๘๙,๗๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณหมูบาน 
บานเลา หมูท่ี ๘   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานเลา หมูท่ี ๘ โดย

ดําเนินการขนาดผิวจราจร 

กวาง  ๔  เมตร  ยาว ๔๓   

เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย

กวา  ๑๗๒  ตารางเมตร 

ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค 

 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณหมูบาน 
บานหนองขาม  หมูท่ี ๙    

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองขาม  หมูท่ี 

๙ ขนาดผิวจราจร กวาง  ๓  

เมตร  ยาว ๕๙   เมตร  

หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  

๑๗๗  ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค 

 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๑๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณหมูบาน 
บานหนองแวง หมูท่ี ๑๐  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองแวง หมูท่ี 

๑๐ โดยดําเนินการขนาดผิว

จราจร กวาง  ๔ เมตร  ยาว 

๔๓   เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตรหรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา  ๑๗๒ ตารางเมตร 

ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค 

 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๑๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณหมูบาน 
บานนาคํานอย หมูท่ี 
๑๒   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานนาคํานอย หมูท่ี

๑๒ โดยดําเนินการขนาดผิว

จราจร กวาง  ๓.๕  เมตร  

ยาว ๕๐  เมตร  หนา  

๐.๑๕  เมตรหรือมีพ้ืนท่ี

กอสรางไมนอยกวา  ๑๗๕  

ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือ

ตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค 

 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๑๒ โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรัง บานหนองแวง
ใหม หมูท่ี ๑๓ 

กอสรางถนนดินลูกรัง  บาน

หนองแวงใหม หมูท่ี ๑๓ 

โดยดําเนินการปรับเกลี่ย

เรียบ  

สายท่ี ๑ ขนาดผิวจราจร 

กวางเฉลี่ย ๓  เมตร  ยาว 

๒๒๐  เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๒๐  เมตรหรือมีปริมาณ

ดินลูกรังไมนอยกวา ๑๓๒  

ลูกบาศกเมตร พรอมดินถม

หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ

มีปริมาณดินไมนอยกวา 

๓๖๓  ลูกบาศกเมตร 

รายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

๓๘,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค 

 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๑๓ โครงการซอมแซมถนน
ดินลูกรัง บานหนองแวง
ใหม หมูท่ี ๑๓ 

ซอมแซมถนนดินลูกรัง  

บานหนองแวงใหมหมูท่ี ๑๓

โดยดําเนินการ ปรับเกลี่ย

เรียบ 

สายท่ี ๒ ขนาดผิวจราจร 

กวางเฉลี่ย  ๕  เมตร  ความ

ยาวรวมไมนอยกวา ๗๔๖  

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

หรือมีปริมาณดินลูกรังไม

นอยกวา ๕๖๐  ลูกบาศก

เมตรรายละเอียดตามแบบท่ี 

เทศบาลตําบลนาคํากําหนด  

 

๖๒,๐๐๐ ทต.นาคํา กองชาง             

 

 

 

 



ผด ๒ 

๒. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๓  แนวทางการพัฒนา      : การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะและการพักผอนหยอนใจ 

ลําดั

บ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

 ๒. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๔  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในทองถ่ินใหมีประสทิธิภาพไดมาตรฐาน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการจดักิจกรรม 

วัน อปพร.แหงชาติ 

 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. แหงชาติ 

วันท่ี ๒๒ มีนาคมของทุกป 

๕,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

๒ โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัหรือซอม

แผนลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดกิจกรรมซอมอุบัติเหตุทาง

ถนน และแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัตางๆ  

 

๑๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

 ๒. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

๒.๕  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา สงเสรมิ และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวง

เทศกาลวันสงกรานต  

 

-จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร

ประชาสมัพันธโดยผานสื่อตาง ๆ 

 -ตั้งจุดตรวจ /จุดบริการ 

 

๗๐,๐๐๐ ทต.นา

คํา 

สํานักปลดั             

๒ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ 

ชวงเทศกาลปใหม   

 

-จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร

ประชาสมัพันธ  

-ตั้งจุดตรวจ /จุดใหบริการภายใน

ตําบลนาคาํ 

๗๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓
๓ 



 

ผด ๒ 
๒.๖  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑ โครงการปองกันปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอําเภอ

อุบลรัตน 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง

อําเภออุบลรตัน 

 

๓๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

๒ โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ จังหวัด

ขอนแกน ประจําป ๒๕๖๐ 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง

จังหวัดขอนแกน 

๓๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

๓ โครงการอบรมเครือขาย 

ปองกันการแพรระบาดของยา

เสพติดในชุมชน ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

อุดหนุนสถานท่ีตํารวจ

อุบลรตัน 

๒๓,๙๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 ๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

๓.๑  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือการเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑชุมชน 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- 

 

- - - - -             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

 

 ๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

๓.๒  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสรางมลูคาเพ่ิมสินคา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- 

 

 

- - - - - - 

 

 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผด ๒ 

 
 ๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

๓.๓  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรยีนรู  และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผด ๒ 

 

 ๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

๓.๔  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาคนใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย เทาทัน สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพเพ่ือ

เพ่ิมทักษะตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิม

ทักษะตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

กลุมสตรีตําบลนาคํา 

๑๐,๐๐๐ ทต.

นา

คํา 

สํานักปลัด             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

 

 ๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

๓.๕  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาและสงเสรมิเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

   
 ๓. ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

๓.๖  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาและเช่ือมโยงการทองเท่ียวชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - 

 

 

 

 

- - - - - 

 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 
 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 ๔. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

๔.๑  แนวทางการพัฒนา      : เสริมสรางการมสีวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

 ๔. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

๔.๒  แนวทางการพัฒนา      : อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน 

การ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑ โครงการอนุรักษพันธุกรรมอัน

เน่ืองมาจาก 

พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

ดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม

อันเน่ืองมาจาก 

พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

๒๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานัก

ปลัด 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 
 

๔. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

๔.๓  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า แหลงนํ้าใตดนิและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ผด ๒ 
      ๔. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

๔.๔  แนวทางการพัฒนา      : เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑ โครงการเมืองสะอาด คนใน

ชาติมีสขุจังหวัดขอนแกน   

(กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน

ชุมชน) 

ประชาชนรวมกันทําใหชุมชน

เปนเมืองสะอาด มีวินัยใน

การบริหารจัดการขยะท้ัง

ระบบไปสูการเปนเมือง และ

สังคมนาอยูยิ่งข้ึน 

 

      ๑๕,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๒ โครงการอบรมบริหารจัดการ

ขยะในพ้ืนท่ีตําบลนาคํา 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประชาชนเขารวมอบรมและ

ความตระหนักการคัดแยก

ขยะ และการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

๕๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด ๒ 

 

     ๔. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

๔.๕  แนวทางการพัฒนา      : เสริมสรางการมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและสตัวในทองถ่ิน  

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - 

 

 

 

 

- - - - - 

 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ผด ๒ 

แผนดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

 ๕. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการจัดทําและ

ทบทวนแผนพัฒนาสามป    

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)         

จั ดป ระชุ มป ร ะช าคม

ห มู บ า น /  ป ร ะ ช า ค ม

ตําบล  เ พ่ือจัดทําและ

ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า

ทองถ่ิน 

๓๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานัก

ปลัด 

            

๒ โครงการประชุมสมัมนา

การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล 

 

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แ ผ น พั ฒ น า   ต า

แผนพัฒนาประจําปของ

เทศบาลตําบลนาคํา 

 

 

 

๕,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานัก

ปลัด 

            

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 



ท่ี ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ โครงการศูนยรวมขอมลู

ขาวสารการจัดซื้อจดัจางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร

การจัดซื้อจดัจางของ หนวย

การบริหารราชการสวน

ทองถ่ินอําเภออุบลรัตน 

๓๕,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองคลัง             

๔ โครงการจดัทํา/ปรับปรุงแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

ดําเนินการพัฒนาระบบแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

๒๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองคลัง             

๕ โครงการจางเหมาบริการ 

บุคคลธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงาน

สนับสนุนกลุมภารกิจการ

บริหารงานรักษาความ

ปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

(อาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลนาคาํ)  

 

สํานักปลดัเทศบาล 

อัตราการจางเดือน ๙,๐๐๐.-
บาท ปริมาณงานตอเดือนไม
นอยกวา๒๙  วัน จํานวน  ๑ 
อัตรา 

๑๐๘,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๖ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษา

ความสะอาดอาคารสํ า นัก งาน

เทศบาลตําบลนาคํา 

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๗ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา  เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานดูแล

รักษาตนไม   สนามหญา ตัดก่ิงไม 

ตัดหญาภายในบริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาคําและถนนบริเวณ

หนาสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา 

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๒ อัตรา 

๑๕๘,๔๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๘ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการ

ขับรถยนตสวนกลาง   หมายเลข

ทะเบียน บม๕๘๗๒  ขอนแกน   

อัตราคาจางเดือนละ
๖,๖๐๐ 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน)
จํานวน ๑ อัตรา 

 

 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 



๙ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย  ทําความสะอาด

ถนนพรอมท้ังเก็บขนขยะมูลฝอยไป

ทําลาย ภายในบริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาคําและภายใน

ชุ ม ช น ใ น เ ข ต พ้ื น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ

เทศบาลตําบลนาคํา   

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน  ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๑๐ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เ พ่ือปฏิ บัติ งานขับรถตู 

เทศบาลตําบลนาคํา 

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน  ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๑๑ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการ

ท่ัวไป  

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน  ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑๒ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานระบบ

สารสนเทศ การบริหารจัดการเพ่ือ

การวางแผนและประเมินการใชจาย

งบประมาณของเทศบาลตําบลนาคํา 

อัตราคาจางเดือนละ
๘,๙๐๐ 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๒ อัตรา 

๒๑๓,๖๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๑๓ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา   เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานระบบ

สารสนเทศ การบริหารจัดการงาน

บ ริ ก า ร ชุ ม ชน แ ล ะ สั ง ค ม  ข อ ง

เทศบาลตําบลนาคํา 

อัตราคาจางเดือนละ 

๘,๙๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๒ อัตรา 

๒๑๓,๖๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๑๔ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุ ม ภ า ร กิ จ  ด า นป อ ง กั นแล ะ

บรรเทาสาธารณภัย งานบริการขับ

รถบรร ทุก นํ้ า  เ พ่ือป อง กันและ

บรรเทาสาธารณภัยและบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคาํ  

อัตราคาจางเดือนละ 

๗,๕๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๑ อัตรา 

 

 

๑๘๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 



ท่ี กิจกรรม ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๕ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุ มภาร กิจ   ดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือชวยเหลือ

การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานขับ

รถบรรทุกนํ้า  (พนักงานดับเพลิง)  

อัตราคาจางเดือนละ 

๗,๕๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๒ อัตรา 

 

๑๘๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๑๖ โครงการจ างเหมาบริ การบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม

ภารกิจ ดานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย งานบริการขับรถกูชีพ 

อัตราคาจางเดือนละ 

๗,๕๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๒ อัตรา 

 

๑๘๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

สํานักปลดั             

๑๗ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจดานการบริหารงาน

ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ

ดานการเงินการคลัง ของเทศบาล

ตําบลนาคํา  

อัตราคาจางเดือนละ 

๘,๙๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๓ อัตรา 

๓๒๐,๔๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองคลัง             



๑๘ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

ก ลุ ม ภ า ร กิ จ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

การศึกษา งานระบบสารสนเทศ

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

การทองเท่ียว   ของเทศบาลตําบล

นาคํา  

อัตราคาจางเดือนละ 

๘,๙๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๑ อัตรา 

๑๐๖,๘๐๐ ทต. 

นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

๑๙ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนก

ลมภารกิจการบริหารงานการศึกษา 

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๒๐ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษา

ความสะอาดอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลนาคํา   

อัตราคาจางเดือนละ 

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน 

จํานวน  ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ทต. 

นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

๒๑ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล

เด็กเล็ก ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาคํา 

อัตราคาจางเดือนละ 

๘,๙๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน 

จํานวน  ๒ อัตรา 

๒๑๓,๖๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ทต. 

นาคํา 

กอง

การศึกษา 

            

๒๒ โครงการจ างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและ

สังคม งานบริการขับรถยนตกระเชา

ไฟฟา  เพ่ือบริการประชาชน 

อัตราการจาง/เดือน 

๗,๕๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๑ อัตรา 

๙๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

 



ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 

งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒๓ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา   เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและ

สังคม งานบริการติดตั้งระบบไฟฟา

สาธารณะและซอม บํารุงรักษา 

ไฟฟาสาธารณะ เพ่ือบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา  

อัตราการจาง/เดือน

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน ๓ อัตรา 

๒๓๗,๖๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

๒๔ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา  เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริหารงานชาง งาน

บริการบันทึกขอมูล สถิติ   กองชาง 

 

อัตราการจาง/เดือน

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน) 

จํานวน   ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

๒๕ โครงการจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา   เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและ

สังคมงานบริการตกแตง และตัดก่ิง

ไม  ตั ดหญ าริมทางและริมถนน

ภายในชุมชนเขตเทศบาลตําบลนา

คํา 

อัตราการจาง/เดือน

๖,๖๐๐.-บาท 

(ปริมาณงานตอเดือน 

ไมนอยกวา  ๒๒  วัน)

จํานวน  ๑ อัตรา 

๗๙,๒๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

 

 

 

 

 



 

 

                         ผด ๒ 
          ๕. ยุทธศาสตร  :  การบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๒  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริมการสรางสํานึกประชาธิปไตยและการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑ โครงการอบรมเสริมสราง

ความรูเก่ียวกับกฎหมาย

เบ้ืองตนสําหรับประชาชน 

จัดฝกอบรมกฎหมาย 

เบ้ืองตนท่ีจําเปนใน 

ชีวิตประจําวันใหแก

ประชาชน 

 

๒๐,๐๐๐ ทต.นาคํา สํานักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         ผด ๒ 

 ๕. ยุทธศาสตร  :  การบรหิารจดัการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๓  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคณุธรรมจริยธรรม 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/

กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - 

 

 

 

 

- - - - - 

 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

        
 ๕. ยุทธศาสตร  :  การบรหิารจดัการองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๔  แนวทางการพัฒนา      : สงเสริมการพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมยั 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/

กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนิน 

การ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ จัดซื้อ

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๘,๙๐๐-

บาท  

๘,๙๐๐ ทต 

นาคํา 

สํานัก

ปลัดฯ 

            

๒ จัดซื้อชุด

รับแขก

(โซฟา) 

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๕,๐๐๐.-

บาท เพ่ือไวใชสําหรับตอนรับประชาชน ท่ีมาติดตอราชการ 

๒๕,๐๐๐ ทต 

นาคํา 

  สํานัก   

   ปลัดฯ 

            

๓ .จัดซื้อตู

เหล็กเก็บ

เอกสาร 

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน ประตู ๓ แผน ช้ันเหล็ก

ปรับระดับได  จํานวน ๓ หลัง ราคาหลังละ ๕,๕๐๐ บาท 

เพ่ือใชในงานสํานักปลัด 

๑๖,๕๐๐ ทต 

นาคํา 

  สํานัก   

    ปลัดฯ 

            

๔ จัดซื้อตูเย็น จัดซื้อตูเย็นจํานวน ๑ ตู  ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จํานวนตูละ 

๙,๔๐๐.-บาท สําหรับใชในงานสํานักปลัดเทศบาลตาํบลนา

คํา 

๙,๔๐๐ ทต 

นาคํา 

  สํานัก   

    ปลัดฯ 

            

๕ จัดซื้อ

กระติกนํ้า

รอน 

จัดซื้อกระติกนํ้ารอน จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับในงานสาํนัก

ปลัดเทศบาลตาํบลนาคาํ  โดยจดัซื้อราคาตามทองตลาด 

เน่ืองจากเปนรายการท่ีไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑของสํานักงบประมาณ  

๓,๐๐๐ ทต 

นาคํา 

  สํานัก   

    ปลัดฯ 

            

 

 

 

 



 

ผด ๒ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๖ โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลนา

คํา โดยดําเนินการปรับปรุง

อาคารดวยโครงเหล็กท้ัง

สองดาน 

โดยดําเนินการปรับปรุง

อาคารดวยโครงเหล็กท้ัง

สองดานรายละเอียดตาม

แบบท่ี เทศบาลตําบลนา

คํากําหนด  

๙๗,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

๗ โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลนา

คํา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

โดยดําเนินการเทลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาคํา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โดย

ดําเนินการเทลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนท่ี

ไมนอยกวา ๒๐๐ ตาราง

เมตร หนา ๐.๑๐ ม. 

รายละเอียดตามแบบท่ี

เทศบาลตําบลนาคํา

กําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

๘ โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลนา

คํา 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาคํา 

๔๕,๐๐๐ ทต. 

นาคํา 

กองชาง             

 
  

 

 

 


