
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3 

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

         เนื่องดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลนาคํา ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๓)  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้  ไดนําขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(e-plan) มาใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําดังกลาว พรอมท้ังเก็บรวบรวม
ขอมูลประเมินความพึงพอใจจากประชาชนท้ัง 13 หมูบาน โดยคณะกรรมการไดดําเนินการติดตามรายงาน
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรี  และนายกเทศมนตรี
เสนอตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปนท่ีเรียบรอยแลว   

 

ดังนั้น เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  เทศบาลตําบลนาคํา   จึงประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖3 ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ   
      

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 
 

            ( นายชาญชัย  ศรีววิัฒน ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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สรุป 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไก
ใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลนาคํา จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลนาคํา ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลนาคํา 
    "เทศบาลตําบลนาคํา ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะ
สามารถสะทอนถึงสถานการณของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนความคาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ "องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลนาคํา 
    เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวเทศบาลตําบลนาคํา ไดกําหนดพันธกิจการพัฒนา ดังนี้ 
    ๑. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    ๓. สรางภูมิคุมกันใหกับคนในสังคมใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
    ๔. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
    ๕. สรางเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว 
    ๖. พัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
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    ๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุลยอยางยั้งยืน 
    ๘. การเพ่ิมสมรรถนะขององคกรในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลนาคําไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        6. แผนงานเคหะชุมชน 
        7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        10. แผนงานการเกษตร 
        11. แผนงานการพาณิชย 
        12. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 
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        7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        10. แผนงานการเกษตร 
        11. แผนงานการพาณิชย 
        12. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 
        7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        10. แผนงานการเกษตร 
        11. แผนงานการพาณิชย 
        12. แผนงานงบกลาง 

    ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        3. แผนงานการเกษตร 
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    ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตําบลนาคํา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน 
เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนํามาจดัทาํโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ทีบ่รรจไุวในแผนพัฒนา 3 ป 
ตอไป 
    เทศบาลตําบลนาคํา ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดาํเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยทุธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 0 0.00 66 15,087,100.00 66 15,087,100.00 72 15,752,100.00 72 15,752,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนใหนาอยู 0 0.00 28 9,024,950.00 143 80,827,950.00 160 87,025,850.00 86 71,483,950.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขงขัน 0 0.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

0 0.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบิาล 0 0.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 

รวม 0 0.00 159 50,925,050.00 274 122,728,050.00 297 129,590,950.00 223 114,049,050.00 
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จ. การจดัทาํงบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลนาคํา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญติังบประมาณ จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 18,986,662 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยทุธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญตั ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 28 14,358,940.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนใหนาอยู 25 818,900.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขงขัน - - 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 3 120,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบิาล 25 3,688,822.00 

รวม 81 18,986,662.00 
 

    
 
 
 
 รายละเอียดโครงการในขอบัญญติังบประมาณ เทศบาลตําบลนาคํา มีดังนี้ 

  ยทุธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมในวนัสําคัญ
ของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย 
(สวนราชการ) 

200,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย เชน งานวันพอแหงชาติ วันแท
แหงชาติ วันปยะมหาราช และเพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความจงรักภกัดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวัน
ทองถิ่นไทย (สวนราชการ) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
เผยแพรบทบาทของ อปท. 

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจิตอาสาทําดีดวยหัวใจ 10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนใหมีความ
จงรักภกัดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมในพระราชพิธขีองรัฐ
ทายาท 



6 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

อุดหนุนอําเภออุบลรัตน ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรของครอง
สวนทองถิ่น (สวนราชการ) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนโดยจายเปนเงินอุดหนุน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชน
ดานสาธารณภัยกรณฉีุกเฉนิการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดตอหรือโรคระบาดใน
ทองถิ่น 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลนาคํา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลนา
คํา (สวนราชการ) 

0.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเสริมโภชนาการทีด่ีเหมาะสมกบัวัยใหกับ
เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ ทต.นาคํา จํานวน 1 
แหง 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลนา
คํา (สวนราชการ) 

310,640.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมโภชนาการที่ดเีหมาะสมกับวัยใหแก
เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ ทต.นาคํา จํานวน 1 
แหง 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการงานวันเดก็แหงชาติ 
(สวนราชการ) 

20,100.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหเดก็และเยาวชนกลาแสดงออก
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

จัดกิจกรรมแสดงการละเลน มอบ
ของขวัญของรางวัลใหแกเด็กและ
เยาวชน 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสงเสริมเพ่ือการศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้นไป (สวน
ราชการ) 

20,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับเด็กในการ
เรียนรูและสรางขวัญและกําลังใจใหแกเด็กใน
การกาวไปสูสังคมภายนอก 

จัดกิจกรรมมอบวุฒบิัติแกเดก็เลก็ทีจ่บ
การศึกษาระดับอนุบาลของศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ ทต. นาคํา 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอบรมใหความรูแก
ผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็ก

5,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ผูปกครอง นักเรียน ศพด.นาคํา 
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เล็กเทศบาลตําบลนาคํา (สวน
ราชการ) 

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

นาคําและการดแูลเดก็ปฐมวัยและใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการเขาสูระบบอาเซียนในทุก
ดาน 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสงเสริมสนับสนนุคา
จัดการเรียน การสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลนา
คํา (คาจัดการเรียนการสอน) 
(สวนราชการ) 

102,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเดก็ในการเรียนรูและ
การศึกษา 

จัดหาส่ือการเรียน การสอน สําหรบั
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาครูภัณฑ
ตางๆที่เกี่ยวกับภารกิจกรรมการศึกษา 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสงเสริมสนับสนนุ
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาคํา (คาหนังสือ 
คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบ คากิกรรมพัฒนา
ผูเรียน (สวนราชการ) 

45,200.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเดก็ในการเรียนรูและ
การศึกษา 

จัดหาส่ือการเรียน การสอนและ
ครุภณัฑตางๆเกี่ยวกับการศึกษา 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สําหรับเด็กนกัเรียนสังกัด สพฐ.
เขต 4 ขอนแกน (สวนราชการ) 

0.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางโภชนาการที่ดเีหมาะสมกับวัย
ใหแกเดก็เลก็ 

จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับเดก็
นักเรียนสังกัด สพฐ.เขต 4 ขอนแกน 
จํานวน 1 แหง 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันสําหรบั
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เขต 4 ขอนแกน (สวนราชการ) 

1,536,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางโภชนาการที่ดเีหมาะสมกับวัย
ใหแกเดก็เลก็ 

จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต 4 
ขอนแกน 
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14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตําบลนาคํา (สวนราชการ) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดโรคพิษสุนัขบา
ระบาดจากสัตวสูคนในตําบลนาคํา เพ่ือกําจัด
โรคพิษสุนัขบาใหหมดไปอยางย้ังยืน 

จํานวนประชากร 26 ชุมชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลนาคํา 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการปองกันและควบคมุโรค
ไขเลือดออก (สวนราชการ) 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือควบคมุและปองกันโรคไขเลอืดออกใน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน 

จํานวนประชากร 26 ชุมชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลนาคํา 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 
(สวนราชการ) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

520,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุขทั้ง 26 ชุมชน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลนาคําทั้ง 
26 ชุมชนชมุชนละ 20,000 บาท 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการชวยเหลือเหลือ
สวัสดิการและสังคมสังเคราะห
เด็กผูยากไรหรือผูดอยโอกาส
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา (สวนราชการ) 

240,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดสวัสดิการใหแกนักเรียนผูดอยโอกาส
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 

เด็กผูยากไรหรือผูดอยโอกาสของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนา
คํา 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการอยรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชน (ชุมชน
พัฒนา ๑ บานนาคํา หมูที่ ๑) 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูนําชุมชนและประชาชนมคีวามรู
ความสามารถนํามาใชกบัชีวืตประจําวันและ
เผยแพรได 

อยรมและศึกษาดูงานใหกับผูนําชมุชน
และประชาชน 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่
ตําบลนาคํา (สวนราชการ) 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขต
พ้ืนที่ตําบลนาคํา 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลนาคํา 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมรอยรกั
ดวงใจหวงใยผูสูงอายุ 

75,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 
 
 

เพ่ือสงเสริมการอนุรกัษ สืบสานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมรอยรกั
ดวงใจหวงใยผูสูงอายุ 
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22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตน
สัมพันธ 

150,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา การออกกําลังกายและ
เชื่อมความสามคัคขีองพนักงาน อปท. 

เขารวมการแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสงเสริมจัดงานประเพณี
บุญกุมขาวใหญอําเภออุบลรัตน 
(สวนราชการ) 

20,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการอนุรกัษ สืบสานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบล
รัตน 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
ตําบลนาคําตานยาเสพติด 

21,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬาและออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพที่ด ี

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเยาวชนตําบล
นาคํา จาํนวน 1 ครั้ง 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนเบี้ยยังชีพผู
ติดเชื้อเอดส (สวนราชการ) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือชวยเหลือใหผูติดเชื้อผูปวยเอดส/
ผูดอยโอกาสมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

กลุมเปาหมายไดรับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนเบี้ยยังชีพผู
พิการ (สวนราชการ) 

1,892,800.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือชวยเหลือผูพิการ/ผูดอยโอกาสมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กลุมเปาหมายไดรับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ (สวนราชการ) 

8,761,200.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางขวัญกําลังใจที่
ดีแกผูสูงอายุ 

กลุมเปาหมายไดรับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

โครงการสนบัสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือเทศบาลตําบลนาคํา 
(สวนราชการ) 

200,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
การสงเสริมและฟนฟูดานสาธารสุขในชุมชน 

สงเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามกฏระเบยีบ 
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29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการฝกอยรมทบทวน อป
พร.ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนา
คํา (สวนราชการ) 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝกอยรมจดัต้ังและ
ฝกอบรมทบทวน อปพร. 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการจดักิจกรรมวัน อปพร.
แหงชาติ (สวนราชการ) 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือรําลึกถึงการจัดต้ัง อปพร.และสรางขวัญและ
กําลังใจใหสมาชกิ อปพร. 

จัดกิจกรรม อปพร. แหงชาติ วันที่ 22 
มีนาคม ของทุกป 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือซอม
แผนลดอุบัติเหตุทางถนน (สวน
ราชการ) 

4,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม กูชีพ กูภัย ในการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมซอมอุบัติเหตุทางถนนและ
แผนปองกันและบรรเทาสาธารภัย
ตางๆ จํานวน 1 ครั้ง 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการฝกอบรมทบทวน
เพ่ิมเติมเพ่ือศักยภาพกูชีพ กูภัย 
(สวนราชการ) 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเตือนภัยใน
การปฏบิัติงาน 

จัดกิจกรรมฝกอบรมทบทวนเพ่ิมเติม
เพ่ือศักยภาพกูชีพ กูภัย จํานวน 1 ครั้ง 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการพัฒนาระบบบรกิาร
แพทยฉุกเฉิน (ems) เทศบาล
ตําบลนาคํา (สวนราชการ) 

150,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรบับรกิารทีม่ีมาตรฐาน 
อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

จัดต้ังศูนยปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ จัด
เจาหนาที่ประจําหนวยกูชีพ เทศบล
ตําบลนาคํา 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต (7วัน 
อันตราย) (สวนราชการ) 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฏจราจร 

จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธโดยผานส่ือตางๆ ต้ังจุด
ตรวจ/จุดบริการ 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม (7วัน อันตราย) 
(สวนราชการ) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธต้ัง
จุดใหบริการภายในเขตตําบลนาคาํ 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอําเภออุบลรัตน 
(สวนราชการ) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสามารถ
ควบคมุสถานการณยาเสพติดและลดระดบัความ
รุนแรงของปญหาไหไดเห็นผลอยางชัดเจน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุบล
รัตน 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน 
(สวนราชการ) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนนิงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแกน 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลากลางบานไป
วัด (ชุมชนพัฒนา ๑ บานนาคํา 
หมูที่ ๑) 

105,700.00 
สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก
ศาลากลางบานไปวดั 
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สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนหนาวัดโนนราศรี 
(ชุมชนรบัอรุณศรีชมชื่น บาน
โนนราศรี หมูที ่๒) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน
หนาวัดโนนราศร ี

40. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนลกูรังเพ่ือ
การเกษตร จากบานกุดกระหน
วน แยกไปวัดปาเทพนิมิต 
(ชุมชนรุงอรุณ บานกุดกระหน
วน หมูที่ ๓) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนลกูรังเพ่ือการเกษตร 
จากบานกุดกระหนวน แยกไปวดัปา
เทพนิมิต 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนลกูรังเพ่ือ
การเกษตร จากบานพอพล 
จันทรโสม ถึง นานางรุงรัตน 
แสนบุตร (ชุมชนตะวันลับฟา 
บานกุดกระหนวน หมูที่ ๓) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนลกูรังเพ่ือการเกษตร 
จากบานพอพล จันทรโสม ถึง นานาง
รุงรัตน แสนบุตร 

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายไปวัดปาสระแกว 
(ชุมชนภูพานคําบานหนองไหล 
หมูที่ ๔) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
ไปวัดปาสระแกว จํานวน 1 สาย 

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากหนาวัด ถึง 
โรงเรียนเกา (ชุมชนสามัคคีรวม
ใจบานสัมพันธ หมูที ่๗) 

266,400.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
จากหนาวัด ถึง โรงเรียนเกา จํานวน 1 
สาย 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากสวนนาย
เฉลียว ชาปญญา เชื่อมถนนไป
บานโนนราศรี (ชมุชนวดั
กลางบานหนองขาม หมูที่ ๙) 

162,800.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
จากสวนนายเฉลียว ชาปญญา เชือ่ม
ถนนไปบานโนนราศรี จํานวน 1 สาย 
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45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 
หมูที่ 9 บานหนองขาม ถึง บาน
นาคํา (ชุมชนวัดกลางบานหนอง
ขาม หมูที ่๙) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 9 บาน
หนองขาม ถึง บานนาคํา จํานวน 1 
สาย 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง
เพ่ือการเกษตร หมูที ่9 จากปอม
ยาม อปพร. ไปรอบหนองปง 
(ชุมชนวัดกลางบานหนองขาม 
หมูที่ ๙) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร 
หมูที่ 9 จากปอมยาม อปพร. ไปรอบ
หนองปง จํานวน 1 สาย 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 
บานหนองขามเชื่อมตําบลบานดง 
(ชุมชนวัดกลางบานหนองขาม 
หมูที่ ๙) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรัง บานหนองขาม
เชื่อมตําบลบานดง จํานวน 1 สาย 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 
บานหนองขามสายส่ีแยกสวน
นายสมจิต ดวงตาไท เชื่อมตอ
ถนนตําบลบานดงและเชื่อมถนน
ไปหนองเม็ก (ชุมชนวัด
กลางบานหนองขาม หมูที่ ๙) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรัง บานหนองขาม
สายส่ีแยกสวนนายสมจิต ดวงตาไท 
เชื่อมตอถนนตําบลบานดงและเชื่อม
ถนนไปหนองเมก็ จํานวน 1 สาย 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหนาบานนาง
พนมวัลย ถึง สามแยกนายอาคม 
หินคํา (ชุมชนสองบานหนองขาม 
หมูที่ ๙) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ จาก
หนาบานนางพนมวัลย ถึง สามแยก
นายอาคม หินคํา จํานวน 1 สาย 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 
จากหนาบานนายจรูญ ชัยหัส ถึง
ทางเชื่อมบานโนนราศรี (ชุมชน
หนองพุกศรีวิลัยบานหนองแวง 
หมูที่ ๑๐) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรัง จากหนาบาน
นายจรูญ ชัยหัส ถึงทางเชื่อมบานโนน
ราศร ี

51. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 
จากสามแยกพอบุญเลี้ยง แกนบุด
ดา ถึง บานพอคําคูณ อรัญมาลา 

0.00 
สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรัง จากสามแยก
พอบุญเลี้ยง แกนบุดดา ถึง บานพอคํา
คูณ อรัญมาลา จํานวน 1 สาย 
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(ชุมชนรุงอรุณบานหนองแวง หมู
ที่ ๑๐) 

สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 
จากนา นายวรจิตร ศรคีลัง ถึง 
นานายบุญมี เสนใส (ชุมชนรุง
อรุณบานหนองแวง หมูที่ ๑๐) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ซอมแซมถนนดินลูกรงั จากนา นายวร
จิตร ศรีคลัง ถึง นานายบญุมี เสนใส 
จํานวน 1 สาย 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
รอบหนองขาม บานหนองขาม 
หมูที่ 9 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า รอบหนองขาม 
บานหนองขาม หมูที่ 9 จํานวน ๑ ชวง 

54. 

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

โครงการบริหารจดัการขยะพ้ืนที่
ตําบลนาคํา (สวนราชการ) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมและสนบัสนุนใหความรูเกี่ยวกบั
กระบวนการคดัแยกขยะและการจดัการแตละ
ประเภท ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
ขยะทั่วไป เปนการลดปรมิาณขยะในทุกชมุชน/
หมูบาน สถานศึกษา สถานที่ราชการเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือทุกภาคสวนภายในใตแนวคิด 
"ประชารัฐ" ของตําบลนาคํา 

จํานวนประชากร 26 ชุมชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลนาคํา 

55. 

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ (ชุมชน
หนองแวงแสงสวางบานหนอง
แวงใหม หมูที ่๑๓) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของชมุชนในการ
ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

จัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ทั้ง 26 ชุมชน 

56. 

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

โครงการรักษน้ํา รักษปา รัก
แผนดิน (สวนราชการ) 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการฟนฟู
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม
แนวพระราชดําร ิ

กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึก 1 ครั้ง 
เปาหมายประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลนาคํา 

57. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการศูนยชวยเหลือทาง
กฏหมาย 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจเกีย่วกับ
กฏหมายเบื้องตน 

จัดอบรมใหความรูดานกฏหมาย
เบื้องตน 

58. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการสนบัสนุนการเลือกต้ัง
ระดับตางๆ 

380,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหมกีารเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมขุ 

จัดกิจกรรมรณรงคการเลือกต้ัง 
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59. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม สําหรับบคุลากร
เทศบาลตําบลนาคํา 

26,522.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือสรางจิตสํานึกปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานราชการและปองกันการทจุริต
คอรัปชั่นของผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน 

จัดอบรม 1 รุน จํานวน 50 คน 

60. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3,300.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการและ
การใหบริการประชาชน 

จัดอบรมศีกษาดูงานใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน จํานวน 1 ครั้ง 

61. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารตาม
ภารกจิของเทศบาลตําบลนาคํา 

320,400.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือคาจางการปฏบิัติราชการของเทศบาลตําบล
นาคํา 

จางบุคคลเพ่ือดําเนินงานภารกิจของ
เทศบาลตําบลนาคํา 

62. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการตออายุโดเมนชื่อเว็ป
ไซดและบริการเว็ปโฮลดิ้ง 
เทศบาลตําบลนาคํา ตําบลนาคาํ 
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

9,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางเว็ปไซด
ของเทศบาลตําบลนาคํา 

เทศบาลตําบลนาคํา 

63. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลนาคํา 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

จัดการประชมุระดบัตําบล ระดับชมุชน 
เพ่ือจัดทําทบทวนแผนพัฒนา/เพ่ิมเติม/
แกไข/เปลี่ยนแปลงแผน จัดการ
ประชมุคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
คณะกรรมการสนบัสนุน และจัดทํารู
แเลมแผนพัฒนาทองถิ่น 

64. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลนาคํา 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความ
โปรงใสและตรวจสอบได 

ประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผล ปละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทกุป 

65. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

100,000.00 สวนการคลัง, กองคลัง, 
สํานักคลัง 

เพ้ิอพัฒนาระบบการเกบ็รายไดของเทศบาล
ตําบลนาคํา 

ดําเนินการพัฒนาระบบภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

66. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารตาม
ภารกจิของเทศบาลตําบลนาคํา 

320,400.00 สวนการคลัง, กองคลัง, 
สํานักคลัง 

เพ่ือเปนคาจางเหมาปฏิบัติราชการของงานคลัง
เทศบาลตําบลนาคํา 

จางบุคคลเพ่ือดําเนินงานภารกิจของ
งานบริหารงานคลัง เทศบาลตําบลนา
คํา 
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67. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิาร
การศึกษาระบบสารสนเทศ 
การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและ
การทองเที่ยวของเทศบาลตําบล
นาคํา 

106,800.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน (กองการศึกษา) 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกจิของกองการศึกษาเทศบาล
ตําบลนาคํา 

68. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารรกัษา
ความสะอาดอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเทศบาลตําบลนาคํา 

158,400.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานกอง
การศึกษาเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกจิของกองการศึกษาเทศบาล
ตําบลนาคํา 

69. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารเพ่ือ
ปฏิบัติงานเสรมิทักษะความรูทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาคํา 

106,800.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานกอง
การศึกษาเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกจิของกองการศึกษาเทศบาล
ตําบลนาคํา 

70. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารรกัษา
ความปลอดภัยสถานทีร่าชการ
และทรัพยสินอ่ืนๆ (อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา) 

108,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

71. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารรกัษา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคําหองประชมุ
พรอมทั้งหองน้ําทั้งหมด 

320,400.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

72. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการเหมาบริการดูแลรกัษา
ตนไม สนามหญา ตัดกิ่งไม ตัด
หญาภายในบริเวณสํานกังาน
เทศบาลตําบลนาคําและบรเิวณ
หนาสํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา 

396,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 
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73. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารขบั
รถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ขง 6100 ขอนแกน 

108,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

74. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารขบั
รถยนตสวนกลางรถตู หมายเลข
ทะเบียน นข 8284 ขอนแกน 

108,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

75. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารขบั
รถบรรทกุน้ําเพ่ือปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและบรกิาร
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
นาคํา หมายเลขทะเบียน ผจ 
7489 ขอนแกน 

216,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

76. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารเพ่ือ
ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
(พนักงานดับเพลิง) หมายเลข
ทะเบียน ผจ 7489 ขอนแกน 

180,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

77. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารขบัรถกู
ชีพ หมายเลขทะเบียน ขง 6142 
ขอนแกน 

216,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน
ปองกันฯเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นาคํา 

78. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารงาน
บริการขับรถกระเชาไฟฟา เพ่ือ
บริการประชาชน หมายเลข
ทะเบียน THAILAND 45 84-
9977 ขอนแกน 

108,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานกอง
ชางเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกจิของกองชางเทศบาลตําบลนา
คํา 

79. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารติดต้ัง
ระบบไฟฟาสาธารณะและซอม
บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะเพ่ือ
บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลนาคํา 

158,400.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานกอง
ชางเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกจิของกองชางเทศบาลตําบลนา
คํา 

80. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารงาน
บริการบันทกึขอมูลสถิติ กองชาง 

79,200.00 
สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานกอง
ชางเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกิจของกองชางเทศบาลตําบลนา
คํา 
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สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

81. 
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจางเหมาบรกิารงาน
บริการตกแตงและตัดกิ่งไม ตัด
หญาริมทางและริมถนนภายใน
ชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบล
นาคํา 

79,200.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการ
ชาง 

เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานกอง
ชางเทศบาลตําบลนาคํา 

จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏบิัติงาน
ภารกจิของกองชางเทศบาลตําบลนา
คํา 

 

 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     เทศบาลตําบลนาคํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ จํานวนเงิน 18,243,840 บาท มีการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 47 โครงการ จํานวนเงิน 17,328,760 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยทุธศาสตร โครงการ 
การกอหนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบกิจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 20 13,456,442.50 20 13,456,442.50 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนใหนาอยู 5 730,100.00 5 730,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขงขัน     

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 2 53,695.02 2 53,695.02 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบิาล 20 3,088,522.50 20 3,088,522.50 

รวม 47 17,328,760.02 47 17,328,760.02 
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  รายละเอียดโครงการในขอบัญญติังบประมาณเทศบาลตําบลนาคํา ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยทุธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญตัิ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลอื 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

2. โครงการจดักิจกรรมใน
วันสําคัญของสถาบันชาติ 
พระมหากษัตริย 

200,000.00 137,920.00 137,920.00 62,080.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.อุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.โครงการอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลนาคํา 

310,640.00 310,640.00 310,640.00 0.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

2.โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,100.00 20,100.00 20,100.00 0.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

6.โครงการสงเสรมิเพ่ือ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ไป 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

3.โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําาบลนาคํา 
(คาจัดการเรียนการสอน) 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

4.โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเลก็(คาหนังสือ
คาอุปกรณการเรียนคา
เครื่องแบบคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

45,200.00 45,200.00 45,200.00 0.00 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ

1,536,000.00 1,468,700.00 1,468,700.00 67,300.00 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) เขต 4 ขอนแกน 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา 

50,000.00 41,835.00 41,835.00 8,165.00 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

2.โครงการปองกันและ
ควบคมุโรคไขเลือดออก 

20,000.00 17,000.00 17,000.00 3,000.00 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

520,000.00 480,000.00 480,000.00 40,000.00 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.โครงการชวยเหลือ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะหเด็กผูยากไรหรือ
ผูดอยโอกาสของศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ตําบลนาคํา 

240,000.00 154,500.00 154,500.00 85,500.00 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

3.โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ตําบลนาคํา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

2.โครงการจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพ่ือสราง
ความรูรัก สามคัคีของ
ประชาชนในชุมชน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจดังาน
ประเพณีบุญกุมขาวใหญ 
อําเภออุบลรัตน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

1.โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนตําบลนาคําตานยา
เสพติด 

21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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18. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,892,800.00 1,890,400.00 1,890,400.00 2,400.00 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,761,200.00 8,356,500.00 8,356,500.00 404,700.00 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลนาคํา 

200,000.00 140,647.50 140,647.50 59,352.50 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนให
นาอยู 

5.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉกุเฉิน 
(EMS) 

150,000.00 146,400.00 146,400.00 3,600.00 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนให
นาอยู 

3.โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนให
นาอยู 

1.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ภายใน
หมูบาน บานนาคํา หมูที่ 1 

105,700.00 105,700.00 105,700.00 0.00 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนให
นาอยู 

3.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ภายใน
หมูบาน บานสัมพันธ หมูที่ 7 

266,400.00 266,000.00 266,000.00 400.00 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชมุชนให
นาอยู 

4.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ภายใน
หมูบาน บานหนองขาม หมู
ที่ 9 

162,800.00 162,000.00 162,000.00 800.00 

26. 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางย่ังยืน 

1.โครงการบริหารจัดการ
ขยะพ้ืนที่ตําบลนาคํา 

50,000.00 33,695.02 33,695.02 16,304.98 

27. 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางย่ังยืน 

2.โครงการรกัษน้ํา รักปา 
รักแผนดิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลนา

320,400.00 316,161.00 316,161.00 4,239.00 



21 
 

คําหองประชุมพรอมทั้ง
หองน้ําทั้งหมด 

29. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการจัดทํา/แกไข/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาล
ตําบลนาคํา 

50,000.00 1,975.00 1,975.00 48,025.00 

30. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลนาคํา 

10,000.00 4,611.00 4,611.00 5,389.00 

31. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

100,000.00 91,085.50 91,085.50 8,914.50 

32. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.จางเหมาบริการงาน
จัดการดานการเงินการคลัง
ของเทศบาลตําบลนาคํา 

320,400.00 287,015.00 287,015.00 33,385.00 

33. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.จางเหมาบริการงาน
การศึกษาระบบสารสนเทศ
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยว ของเทศบาล
ตําบลนาคํา 

106,800.00 106,800.00 106,800.00 0.00 

34. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. จางเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาดอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาคํา 

158,400.00 158,400.00 158,400.00 0.00 

35. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.จางเหมาบริการเพ่ือ
ปฏิบัติงานเสรมิทักษะความรู
ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเดก็เลก็
เทศบาลตําบลนาคํา 

106,800.00 106,800.00 106,800.00 0.00 

36. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

5. คาจางเหมาบรกิารรกัษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการและทรัพยสินอ่ืนๆ 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 
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37. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลนา
คําหองประชุมพรอมทั้ง
หองน้ําทั้งหมด 

320,400.00 316,161.00 316,161.00 4,239.00 

38. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7. คาจางเหมาบรกิารดูแล
รักษาตนไม สนามหญา ตัด
กิ่งไม ตัดหญาภายใน
บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลนาคําและถนนหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลนา
คํา 

396,000.00 396,000.00 396,000.00 0.00 

39. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

8. คาจางเหมาบรกิาร งาน
บริการขับรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน ขง 6100 
ขอนแกน 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

40. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

9. คาจางเหมาบรกิารขบั
รถยนตสวนกลาง (รถตู) 
หมายเลขทะเบียน นข 8284 
ขอนแกน 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

41. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. จางเหมาบริการขับ
รถบรรทกุน้ํา เพ่ือปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและ
บริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาคํา 

216,000.00 216,000.00 216,000.00 0.00 

42. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.จางเหมาบริการเพ่ือ
ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานขับรถบรรทุก
น้ํา (พนักงานดับเพลิง) 

180,000.00 177,614.00 177,614.00 2,386.00 

43. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3. จางเหมาบริการบรกิาร
ขับรถกูชีพ 

216,000.00 216,000.00 216,000.00 0.00 

44. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.จางเหมาบริการงาน
บริการขับรถกระเชาไฟฟา 
เพ่ือบริการประชาชน 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 
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45. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.จางเหมาบริการติดต้ัง
ระบบไฟฟาสาธารณะและ
ซอมบํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะ 

158,400.00 105,600.00 105,600.00 52,800.00 

46. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.จางเหมาบริการบันทกึ
ขอมูล สถิติกองชาง 

79,200.00 79,200.00 79,200.00 0.00 

47. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.จางเหมาบริการงาน
บริการตกแตงและตัดกิ่งไม 
ตัดหญาริมทางและรมิถนน
ภายในเขตเทศบาลตําบลนา
คํา 

79,200.00 77,100.00 77,100.00 2,100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ป 2563 
เทศบาลตาํบลนาคาํ อบุลรัตน จ.ขอนแกน 

ยทุธศาสตร 

แผนการดาํเนินการ 
ทั้งหมด 

อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 66 15,087,100.00 28 14,358,940.0
0 20 13,456,442.5

0 20 13,456,442.5
0 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 143 80,827,950.00 25 818,900.00 5 730,100.00 5 730,100.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 2 120,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

10 2,260,000.00 3 120,000.00 2 53,695.02 2 53,695.02 

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลกัธรรมาภิบาล 53 24,433,000.00 25 3,688,822.00 20 3,088,522.50 20 3,088,522.50 

รวม 274 122,728,050.0
0 81 18,986,662.0

0 47 17,328,760.0
2 47 17,328,760.0

2 
 

ช. ผลการดาํเนนิงาน 
     เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนนิงานที่สําคญัดังนี้ 
อปท. ใสขอมลูผลการดาํเนนิการ เชน แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถาย ผลการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน หรอื ขอมลูผลการดาํเนนิงานดานอืน่ ๆ 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทองถิน่ 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถอื email 

1.นายชาญชัย ศรีวิวัฒน ประธานกรรมการ - 0981484229 - 

2.นายนิพนธ แสนแกว กรรมการ  0843917454 - 

3.นายสมหมาย มหาหิงส กรรมการ  0849551762 - 

4.นายประดิษฐ คลังกลาง กรรมการ  096-7313227 - 

5. นายบรรดาศักดิ์ ขามกอน กรรมการ  0611294380 - 

6.นายอุดม เจริญศร ี กรรมการ  0872190805 - 

7.นางสาวดาวรุง จันทรโสม กรรมการ  - - 

8.นายอาคม หินคํา กรรมการ  - - 

9.นายหลอด สีพลี กรรมการ  - - 

10.นายสุพินิจ ศรีพุทธา กรรมการ  0898438515 - 

11. นายฉลวย  สาทมะเริง กรรมการ  0864513086 - 

12. นายสุจินต สุภาเส กรรมการ  - - 

13.นายรักษ ลุนพรหม กรรมการ  - - 

14. นายสุภชัย สีหาสุข กรรมการ  0810496566 - 

15.นายสุทัศน กัลยาบัญดิษฐ กรรมการ  0929109556 - 

16.นายนรินทร บุญท ี กรรมการ/เลขานกุาร  0934731171 - 

17.นางสาวกรรณกิา ศิริอุดม ผูชวยเลขานุการ  0973189836 - 
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   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถอื email 

1. นายพานิช วรบัณฑิต 
 

ประธานกรรมการ  0990345690 - 

2. นายต๊ิก นาไชยเวศ กรรมการ  0879539252 - 

3. นายสมนึก ไชยหัส กรรมการ  0956457532 - 

4. นายสุจิต เพียโคตร กรรมการ  0811339902 - 

5. นายสมพงษ เพชรนาค กรรมการ  0855656908 - 

6. นายสุพินิจ ศรีพุทธา กรรมการ  0898438515 - 

7. นายสิทธิพร เถรวัลย กรรมการ  0956598193 - 

8. นายบุญสัน เฉลิมขวญั กรรมการ  0807441774 - 

9. นางศิริรัตน โคตรหานาม กรรมการ  - - 

10. นางณิศรา ทองโคตร กรรมการ  0933209745 - 

11. นางสาวกรรณกิา ศิริอุดม เลขานุการ  0973189836 - 

12. นางอภิญญา ฤทธิยา ผูชวยเลขานุการ  0986395256 - 
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3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถอื email 

1.นายนรินทร บญุท ี ประธานกรรมการ  0934731171 - 

3.นายธวัชชัย บึงมุม กรรมการ  0898409763 - 

2.นางณิศรา ทองโคตร. กรรมการ  0933209749 -- 

4.นายสมมาตย วงศสีดา กรรมการ  0934408029 - 

5. นายสมพงศ ลือเรื่อง กรรมการ  0639958536 - 

6. ผูอํานวยการกองคลัง -  - - 

7. นายสาคร แกวด ี กรรมการ  0956519557 - 

8.นายประจวบ ศรีพรรณ กรรมการ  0845195675 - 

9. นายคําพอง สุรขัน กรรมการ  0847902813 - 

10.นางสาวกรรณกิา ศิริอุดม กรรมการ/เลขานกุาร  0973189836 - 

11.หัวหนาฝายปกครอง กรรมการ  - - 

12.นางอภิญญา ฤทธิยา ผูชวยเลขานุการ  0989951356 - 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลนาคําทราบ เพ่ือจะได
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะตอไป 
                                                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 


