
 
 
 
         

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

( รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565 ) 
………………………………… 

                ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลนาค า จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่า ย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลนาค า ดังนี้ 
      ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลนาค า 
         "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
      ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลนาค า     
      ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาค าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
           1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
           2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
           3. แผนงานการศึกษา 
           4. แผนงานสาธารณสุข 



           5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
           6. แผนงานเคหะชุมชน 
           7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
           9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          10. แผนงานการเกษตร 
          11. แผนงานการพาณิชย์ 
          12. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 
        7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        10. แผนงานการเกษตร 
        11. แผนงานการพาณิชย์ 
        12. แผนงานงบกลาง 
 

 



    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 
        7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        10. แผนงานการเกษตร 
        11. แผนงานการพาณิชย์ 
        12. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        3. แผนงานการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 



ง. การวางแผน 
         เทศบาลต าบลนาค า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
       เทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 7 0.00 73 15,087,100.00 73 15,087,100.00 79 15,752,100.00 81 16,529,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ 

40 0.00 68 9,024,950.00 183 80,827,950.00 202 111,025,850.00 128 90,192,120.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขัน 

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

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

0 0.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 11 4,660,000.00 10 2,260,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

0 0.00 53 24,433,000.00 53 24,433,000.00 54 24,469,700.00 53 24,433,000.00 

รวม 47 0.00 206 50,925,050.00 321 122,728,050.00 348 156,027,650.00 274 133,534,220.00 
 

    
 
 



 จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 3,373,470 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 7 307,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 17 3,036,470.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน - - 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน - - 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 1 30,000.00 

รวม 25 3,373,470.00 
 

            รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลนาค า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอ าเภออุบลรัตน์ 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาค า 
เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชน
ได้แสดงออกถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีเพ่ิมมากขึ้น 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและบ ารุงสงเคราะห์ 
สตรีมารดา เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสด้านสาธารณสุขและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 



3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

เป็นสถานที่กลางในการรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ
ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี และ
งานพิธีเนื่องในโอกาสส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่
เหล่า นักเรียนนิสิต นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
ทุกภาคส่วนของสังคม ประชาชนในพื้นท่ีทุก
หมู่บ้าน ทุกต าบล ได้ร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธี 
และงานพิธีเนื่องในโอกาสส าคัญ ของอ าเภอ
อุบลรัตน์ 

จัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องใน
โอกาสส าคัญ จ านวน 7 ครั้ง 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภออุบลรัตน์ (ศป.ปส.อ.
อุบลรัตน์) 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
 ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของรัฐบาล ศอ.ปส. และจังหวัด
ขอนแก่น อ าเภออุบลรัตน์ไปสู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่อ าเภออุบลรัตน์ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด คือสามารถควบคุมสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน เป็นรูปธรรม 

พ้ืนที่/สถานที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 
หมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน (วัด,โบสถ์
,มัสยิด) โรงเรียน โรงแรม สถาน
บริการ ร้านเกมส์/คาราโอเกะ หอพัก 
ฯลฯ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของอ าเภอ
อุบลรัตน์ 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการให้ความรู้เด็กและ
เยาวชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน

17,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพ่ือลดเงื่อนไขในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 2.เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา 3.เพ่ือด าเนินการ

สถานศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง 
ดังนี้ 1.โรงเรียนนาค าพิทยาสรรค์  



สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 อุดหนุน
สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์ 

ให้พ้ืนที่รอบสถานศึกษาตามท่ีก าหนดให้เป็น
เขตปลอดภัยส าหรับเด็กและเยาวชน 4.เพ่ือให้
การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน และรู้เท่า
ทันพัฒนาการของปัญหายาเสพติด 

2.โรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาสรรค์ 
3.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน รวม
ทั้งหมด 90 คน 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ 
ต าบลนาค า 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ฯลฯ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาค า 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการจัดกิจกรรม 
วัน อปพร.แห่งชาติ  
(ส่วนราชการ) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือร าลึกถึงการจัดตั้ง อปพร.และสร้างขวัญ
และก าลังใจให้สมาชิก อปพร. 

จัดกิจกรรม อปพร. แห่งชาติ 
 วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมีส่วนร่วม
และเป็นก าลังหลักในการจัดการสาธารณภัย -
เพ่ือให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการป้องกันสาธารณภัย
พร้อมน าความรู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถ
ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ลง
ได้ -เพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก อปพร. ในเขต
พ้ืนที่และทดแทน อปพร.ที่เสียชีวิต -
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. ให้ครบร้อยละ ๒ ของ
ประชากร 

สมาชิก อปพร.ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลนาค า  
จัดอบรมปีละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน 



10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
บ้านนางศรีจันทร์ โคตร
อาสา ถึงหน้าบ้านนางเรียบ 
อรัญมาลา บ้านนาค า หมู่ 1 

140,000.00 

ส านัก/กองช่าง,  
ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.862169 Long. 102.677239 
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.863167 Long. 102676481 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายกลางบ้าน  
บ้านโนนราศรี หมู่ 2 

197,100.00 

ส านัก/กองช่าง,  
ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.8866511 Long. 102.696507 
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด 
Lat.16.867423 Long. 102.696419 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 สาย
ข้างบ้านโนนทองถึง หน้า
บ้านนายเพลินสุข  
มหาหิงส์ 

152,100.00 

ส านัก/กองช่าง,  
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.862039 Long. 102.683903 
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด 
Lat.16.865654 Long. 102.683699 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยค าน้อย หมู่ที่ 5 สายหอ

171,700.00 
ส านัก/กองช่าง,  
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 



ถังประปาถึงบ้านนายชัยศรี 
สุริยะเดช 

กองประปา จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.8420039 Long. 102.641500 
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด 
Lat.16.841241 Long. 102.641133 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านพระพุทธบาท หมู่ที่ 6 
สายซอยปู่ตาถึงแยกบ้าน
นายใจ แสงกลาง 

202,200.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.854020 Long. 102.647734 
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด 
Lat.16.854799 Long. 102.648127 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7  
คุม้ดอนยาง 

166,100.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.848890 Long. 102.680401 
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด 
Lat.16.849282 Long. 102.679543 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 
(จ านวน 2ช่วง) แยกบ้านนาง
วันดี ศรีพลี ถึงแยกบ้านนาย
ประมูล 

323,400.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 ม. จุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณพิกัด Lat. 
16.831084 Long. 102.679160 



จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด 
Lat.16.830293 Long. 102.678919 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเล้า 
หมู่ที่ 8 สายบ้าน 
นายเกษ เค้ามิม ถึงบ้าน 
นายสุริยะ จันทร์โสม 

142,600.00 

ส านัก/กองช่าง,  
ส านักช่าง,  
กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 ม. 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 9 สายจาก
หน้าบ้าน 
นายอดุลย์ ชาวนาฮี ถึง  
บ้านนายสุรศักดิ์ วิรัตน์กุล 

186,970.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 96.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0 ม. 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9  
สายจากหอถังประปา ถึง
ซอยดอกเกตุ 

102,400.00 

ส านัก/กองช่าง,  
ส านักช่าง, 
 กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 139.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 ม. 

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10 สายหน้า
บ้าน 
นายทองดี รักษาเคน ถึง ห้า
แยกบ้านนายจรูญ ชัยหัส 

168,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
 ส านักช่าง, 
 กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 ม. 



21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11 
สายรอบศาลากลางบ้าน 

117,300.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, 
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 ม. 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ 12 
สายหอถังเหนือหมู่บ้านถึง
บ้านนายเศวต แก้วทอง 

222,500.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
 กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง กว้าง 4.00 ม. ยาว 
77.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 สาย
ข้างวัดสว่างอารมณ์ 

134,100.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 
ม. 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการจัดหาที่ดินก าจัด
ขยะแบบฝังกลบ 

500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาค า ได้รับบริการ
ด้านการจ ากัดขยะในครัวเรือน 

เพ่ือจัดหาแหล่งก าจัดขยะในพ้ืนที่
ต าบลนาค า ที่ดินจ านวน 5 ไร่ 

25. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนา
ค า 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดการประชุมระดับต าบล ระดับ
ชุมชน เพื่อจัดท าทบทวนแผนพัฒนา/
เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผน 
จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน และ
จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



   ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            เทศบาลต าบลนาค า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จ านวนเงิน 
2,646,470 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 126,329 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 3 119,500.00 3 119,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 14 2,424,400.00 14 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน     

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 1 18,099.00 1 6,829.00 

รวม 18 2,561,999.00 4 126,329.00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลนาค า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

หน่วย
ด าเนินการ 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี และ
งานพิธีเนื่องในโอกาสส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
 

ด าเนินการแล้ว 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

3.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 2565 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
 

  ด าเนินการแล้ว  
 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

1.โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาค า 

120,000.00 49,500.00 49,500.00 70,500.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
บ้านนางศรีจันทร์ โคตรอาสา 
ถึงหน้าบ้านนางเรียบ อรัญ
มาลา บ้านนาค า หมู่ 1 

140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางบ้าน บ้านโนนราศี 
 หมู่ 2 

197,100.00 197,000.00 0.00 100.00 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 



6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 สาย
ข้างวัดโนนทองถึง หน้าบ้าน
นายเพลินสุข มหาหิงส์ 

152,100.00 152,000.00 0.00 100.00 

 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

5.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
ค าน้อย หมู่ที่ 5 สายหอถัง
ประปาถึงบ้านนายชัยศรี 
สุริยะเดช 

171,700.00 171,500.00 0.00 200.00 

 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

6.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระ
พุทธบาท หมู่ที่ 6 สายซอยปู่
ตาถึงแยกบ้านนายใจ แสง
กลาง 

202,200.00 202,000.00 0.00 200.00 

 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

7.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 คุ้มดอนยาง 

166,100.00 166,000.00 0.00 100.00 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
กองช่าง 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 
(จ านวน 2ช่วง) แยกบ้านนาง
วันดี ศรีพลี ถึงแยกบ้านนาย
ประมูล 

323,400.00 323,000.00 0.00 400.00 

 
 

 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 
 
 

กองช่าง 



11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเล้า 
หมู่ที่ 8 สายบ้าน นายเกษ 
เค้ามิม ถึงบ้าน   
นายสุริยะ จันทร์โสม 

142,600.00 142,500.00 0.00 100.00 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

9.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 9 สายจาก
หน้าบ้านนายอดุลย์ ชาวนาฮี 
ถึง บา้นนายสุรศักดิ์ วิรัตน์กุล 

186,970.00 186,900.00 0.00 70.00 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

91.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองขาม หมู่ที่9 สายจากหอ
ถังประปา ถึงซอยดอกเกตุ 

102,400.00 102,000.00 0.00 400.00 

 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

 
กองช่าง 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

92.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10 สายหน้า
บ้านนายทองดี รักษาเคน ถึง 
ห้าแยกบ้านนายจรูญ ชัยหัส 

168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

93.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทานตะวัน หมู่ที่ 11 สายรอบ
ศาลากลางบ้าน 

117,300.00 117,000.00 0.00 300.00 

 
อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 

 

 
กองช่าง 



16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

94.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาค า
น้อย หมู่ที่ 12 สายหอถัง
เหนือหมู่บ้านถึงบ้านนาย
เศวต แก้วทอง 

222,500.00 222,500.00 0.00 0.00 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
 

กองช่าง 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

95.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแวงใหม่ หมู่ที่13 สาย
ข้างวัดสว่างอารมณ์ 

134,100.00 134,000.00 0.00 100.00 

 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

 
กองช่าง 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนา
ค า 

30,000.00 18,099.00 6,829.00 11,901.00 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565) 
เทศบาลต าบลนาค า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 81 16,529,100.00 7 307,000.00 3 119,500.00 3 
119,500.0

0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 128 90,192,120.00 17 
3,036,470.0

0 
14 

2,424,400.0
0 

  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 2 120,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

10 2,260,000.00 - -     

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 53 24,433,000.00 1 30,000.00 1 18,099.00 1 6,829.00 

รวม 274 
133,534,220.

00 
25 

3,373,470.
00 

18 
2,561,999.

00 
4 

126,329.0
0 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
        เทศบาลต าบลนาค า ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)   ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ท าให้โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 


